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ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ.

ΡΓαβίβΓ βοδ ΐίΐ)ΓΟδ, α,ιιοδ βηυπιβΓανί ίη νοί. Ι, ρ. V—VΙΙ,

ίη ηοο νοίηιηίηβ οίίίΐηίιιΓ:

Εβΐίχ ϋαίιΐι, Ρη&ορίιιβ νοη Οαδ3ΐβΕ, ΒβΓίίη 1865.

ββθΓ§. Οοά. = ββΟΓ^ϋ Οοάίηί άβ αβά. 0 Ρ. βχ Γβοο§.

,1. ΒβΐΛβή, Βοηη. 1843.

ΗαππηβΓ, Κοηδίίΐηίϊηορβΐ πηά (1βΓ Βοβροηίδ. Ρβδί 1822.

Κγ 4 = ΗαυΓγ, ΖιιΓ ΒβιιΓίβίΐυη§ άβδ ββδΟηίοηίβοηΓβί-

β6Γδ ΡτΌΟΟρίυδ νοη 0αβδαΓβα. Μϋηοηβη 1896/7.

Ιοαηηβδ άβ Νίοίιι = Ιοαηηίδ άβ Νϊοίιι Οχτοπίοοη βχ

Αβίηίορίοο δβπηοηβ ίη ΕΓαηοο§αΐΐίουπι νβΓβιιπι άΙ> Η. Ζο-

ίβηΐιβΓ§ ίη Νοίίοβδ βί βχίΓΕϋδ ίοπι. 24, Ραήδ 1883.

Ιοαηηβδ Ερη. = ϋίβ ΚϊτΟηβη^βδοηίοηίβ άβδ <Τοηαηηβδ

νοη Ερηββυδ, αΐΐδ (1βπι Βνήδοηβη ϋοβΓδ. νοη 8οηδηΓβΐάβΓ.

Μϋηοηβη 1862.

Τηβοά. Εβοί. = Τηβοάοή Εβοίοηδ ίτΕ^πιβηίΕ ίη 0ταπιβΓ.

Αηβοά. Ραήβ., Οχοη. 1839—41.

])β <!0<ΙΪ('ϊ 1)118.

Οοάϊσιιπι, ο[ιιϊ οοηίίηβηί ΡΓΟΟορϋ ηίδίοήαπι ατοίΐηωη,

κιιηί άυαβ ίαπιίΐίαβ βχ οοάίοϊουδ άβρβπΐϊίίβ # βί ζ άβηναίαβ.

Οιιπι πηιΐία πιβηάα οοπητπιηία ηαοβαηί, δβηιιίίιιΓ οηιηββ

ηηχϊδδβ βχ ηηο 3χοηβίγρο χ, οιιίιιδ ΐβσϋοηβδ, οιιπι ίρδβ

φΐοφίβ άβρβϊΐβηί, βχ οοηδβηβιι οοάϊουπι (τ Ρ8 οο§ηοδΟίπιιιδ.

Ηοηιπι ίτίηπι οοάϊουπι Ρ= Οοά. Ραήδ. διιρρί. §Γαβο. 1185

βί €τ = οοά. ναίίοαηυδ §Γαβα 1001 δπηί ίαπιίΐίαβ ί/, ^ =

Οοά. ΑπΛΐΌδίαηιιδ & 14 δυρ. βδί δίπ'ρίδ ζ. ΙΓίπιπι ίαππΐΐ3.

]β Εη ζ πιβίίοηδ ηοίαβ δίί, βίηοί ροίβδί βχ ηϊβ 1οοίδ:



VI ΡΚ0Ι.Εα0ΜΕΝΑ.

41, 12 'ίαχνεν & Ρ] ίβχνβεν 8

21—22 κα&εβταμενων & Ρ] κα&ιβταμενων 8

22 νεοχμοϋν Ρ, 8τιίά.] νεοχειλοϋν &8

42, 7 ξννέβη &Ρ] οπι. δ

10 παντελως (τ Ρ] παντελονς 8

43, 1 των & Ρ] τον 8

13 όνο & Ρ] οπι. 6?

19 τον Ρ8] οηα. (τ

44, 1 βταβιωται 6'8] βτρατιωται Ρ

8 άρχη ίκινή&η & Ρ] έκινή&η άρχή 8

11 εφ 8] νφ' & Ρ

21 ονδενϊ 8 βί 8ιιίά.] εν ονδενϊ α Ρ

45, 3—4 οίτταντες είνα» Ρ£] είναι απαντες &

8 μάλιβτα 8] μάλιβτα δε & Ρ

10 η χειρ αντοΐ§ £Ρ] αϋτοΓς η χειρ 5 βί 8ιιίά.

12 αντοΐς 8 βί 8ιιίά.] αί τοιϊ β Ρ

46, 5 δίβτομα & Ρ] διβτόμωτα 8

12 απαντες &Ρ\ απαβι 8

13 επεϊ Ρ8] επεϊ δε &

24 άποκόπτεβ&αι (χ Ρ] αποτεμνεβϋαι 8

47, 10 ονδεν Ρ8] ονδε &

15 εκτεινον Ρ8] διέφ&ειρον (τ

19 'ε'τι ο^ί' β] %δη % &, ε'τι % Ρ

26 ίπίδειξιν & Ρ] άπόδειξιν 8

48, 5 καν 5] καν £, και Ρ

11 μέντοι & Ρ] τε 8

17—18 εκάβτψ τε €γ Ρ] έχάβτην μεν 5

21 ρνώ(?ει£ 5] γνώμας & Ρ

24 φίλα & Ρ] φίλια 8

49, 1 γαρ Ρ8] οπι. £ «

2 επέκειτο 8] εκέκριτο 6γ Ρ

14 τοΰτο ι8] τοιίτω (? Ρ

23 π Ρι8] τοι Ο

50, 2 εν /3ν£αντι'ω τετολμημε'να & Ρ] τετολμημενα εν βν-

ξαντίω 8

4 παρά Ρ8] περί &

4 κακούργων Ρ8] κακονργονντων (τ

"\



ΡΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. VII

16 γαρ Ρ8] οχη. α

22 πανταχη Ρ5] πανταχον (τ

51, 1—2 γινομένώ & Ρ] γινομένων 8

12 (ίωμαΐων 8] ρωμαίον & Ρ

17 %η 8] ΐει α Ρ

18 κα&άπερ & Ρ] καΰάπα'ξ 8

52, 10 καταδικάβαβ&αι & Ρ] καταδιαιτήβαβ&αι 8

12 αν&ρώπον & Ρ] ανδρος 8

17—18 ονεβπεβιανον & Ρ] ονεβπιανον 8

18 έκ τον & Ρ] οίώ. 8

20 κρεονργήβαντες Ρ8] κρεονργώβαντες &

24 των & Ρ] οτα. 8

53, 3—4 τοιαβδε' ψ> τω Ρ] τοιάβδε ην' τω θ, τοι-

αβδε' τώ 8

20 καπιτώλιον Ρ] καπετωλιον & 8

54, 6 άποκείμενος Ρ5] υποκείμενος Ογ

12 μέντοι €γ Ρ] τοίννν 8

21—22 όμωμοβμίνων Ρ8] ωμοβμένων (τ

55, 3 ί-νμβονλή Ρ8\ ξνμβολή &

56, 3 προΐεβ&αι & 8] προβίίβ9αι Ρ

6 ταντα 6'Ρ] ταντω 8

7 ε'ξοικίβας Ο Ρ] εξοικιάβας 8

12 ξνναφΰεΐβα & Ρ] ξαφ&εΐβα 8

165, 17 δημοβίον 8] δήμον & Ρ

19 ίς &8] γε Ρ

23 ον δικαίώς €γ Ρ] ον δικαίως ον δε καίως 8

25 βαβιλενς Ρ8] βαβιλεΐ σ

166, 4 ονν 5] οιη. & Ρ

5 ωβτε 8] ω; &Ρ

7 ειπείν άποχρήβει Ρ8] άποχρήβει ειπείν <?

13 προνργον Ρ8] προνγον &

14 βκήψεώς Ο Ρ] έκ βκήψεως 8

16 κειμένων χβημάτων &' Ρ] χρημάτων κειμένων 8

17 αντος €γ Ρ] οπι. 5

21 προς α Ρ] προ 8

167, 2 καλχηδόνι & 8] χαλκηδόνι Ρ

6 μεγάλα τε Ρ8] μεγάλα (τ /



VIII ΡΕΟΙΕΟΟΜΒΝΑ.

18 άπεΐπον Ρ8] άπειπων &

20 των Ρ8] οπι. &

168, 2 δογμάτων 0'8] πραγμάτων Ρ

6 έγΐνοντο (χ Ρ] εγενετο 8

12—13 !§ βαβι(λέα ηλ&εν} Αΐβπι.] ε'? βαβι α Ρ, ες 8

21 πελάγιος ην & 8] 'ην πελάγιος Ρ

21 τον βιγιλίον (?Ρ] οπι. 5

169, 4 τό Ρ&] τον £

4 καίπερ & Ρ] καίτοι 8

6 ίίβπερ & Ρ] ίόβπερ 8

16—15 ίίβτεροι/ Ρ5] οπι. <?

19 αντήν ονδενϊ νόμω & Ρ] ονδενϊ αυτήν τρόπω 8

170, 1 πάβη Ρ5] τη πάβη &

1 το Ρ] τω &8

11 τε Ρ8] οπι. &

17 ττοίίΓβθαι Ρ$] ποιεΐν &

19 εκ 5] οπι. Ρ α.

Ηϊδ ηοηα^ϊηία ΐοοίδ νίοϊβδ δβχίβδ δίηβ άιιοϊο ρΓαβίβΓβη-

άιιδ βδί οοηββηδΐΐδ οοάϊουπι & Ρ, ηυίΐίβΓ άβοϊβδ ίη πιβάϊο

Γβΐίηα,ιιβηάιιπι βδί, ιιίτιιπι οοπδβηδηί οοάϊουπι & Ρ απ οοάίοϊ

6' ραΐπιΕ άαηάα δίί, ηηαίβΓ άβοϊβδ δβηιιϊ άββηϊ οοάϊοβπι £,

νίοϊβδ α,υίηηυ.ϊβδ οοηδβηδιιπι οοάϊουπι Ρ 5, δβρίϊβδ οοηδβη-

δηπι οοάϊοηπι & 8, ίβΓ οοάϊοβπι Ρ, δβπιβΐ οοάϊοβπι &. Ιηάβ

αρρίΐΓβί ϋοηαβ ηοίαβ βδδβ οοάϊοβπι (τ, πιβΐίοπδ οοάϊοβπι 8,

ορίϊπιαβ οοάϊοβπι Ρ.

Οοάϊοβπι Ρ ηοη ηονβΓαί Μ. ΚταδβηϊηηίΐΣον, ηηϊ ηϊδίο-

Γϊη.πι αΓοαηαπι βάίάϋ ΙιιΓίβνί α. 1899. Ηϊο άοοίυδ ορίϊ-

πιυπι βδββ ορίηαίητ οοάϊοβπι ναίϊοαηυπι §Γαβο. 16; ρ. ΧΙιΙν

βηίπι: ,,Οοάϊοϊδ ναι. %τ. 16", ϊηηηϋ, ,,ΐϊοΓαΓϊοπι δτιηπηα ϊη

ηηίνβΓδηπι βχοβΠβΓβ άϊΐψβηίϊα ϊαπι δυρΓα πιοηυϊπιυδ. (3ηο-

Γιιπι άϊοίοπιπι ίαηίυπι εώββί πι ηοδ ηιιηο ροβηίίβαί, ηί νβΐ

ρηηοϊρβπι ηηϊο οοάίοϊ ΐοουπι ϊηίβΓ οβίβΓΟδ οπιηβδ αίίπ-

Ι>ηβΓβ ηοη άη1ηίβπιυδ". ΚΓαδβηίηηίΐϊονυπι ίαπιβη ίη^ϊί

οοάϊοβπι Υαίίοαηυπι §Γ. 16, ηηβπι ΐϋίβΓα £τ δί^ηανί, α άηο-

Ι>ηδ ΐϊοΓαΓϊίδ βχαΓίΐίιιπι βδδβ, α,ηοπιπι ιιηιιδ δοιίρβϋ 8, 16—

33, 20 εργον τούτον—προβονδίξει = 9 1, αΐίβΓ 37, 18—186,

27 ταΰτά τε—εϊβονται = ρ 2. Οοηίβχίιιδ οοάϊοϊδ ο 1 δαβρβ



ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. IX

οιικι οοάϊοβ 5" ϊία οοηββηίίί, ιιί ΐβοίίοηβδ οοάίοίδ (? ϊη ιηΒ,ΐ-

§ϊηβ εκιηοίίΐίαδ αιιί δυρβΓδοπρίαβ ηαββαί νβΐυί ηίδ ΐοοίδ:

11, 21 ηκεν (?, ρ 1 ίη ταΆ.τ$>., ηλ&εν 8, ρ 1 ϊη οοηίβχίυ.

12, 4 ενεγραψεν Θ, ρ 1 ίη πιαΓ§., εβέγραψεν 8, ρ 1 ίη οοη

ίβχίυ. 12, 12 εκανε &, ρ 1 ϊιι πιαΓ^., ί'κλαε 5, (/ 1 ίη οοη-

ίβχίιι. 17, 13 (ϊ^λώβαψι 6τ, ίηλώσω 5, δηλώβω δυρβΓδοΓ.

δηλώβαιμι ρ 1. 19, 9 ίπϊ (τ, αμφΐ ι51, άμφϊ διιρβΓΟΓ. επϊ ρ 1.

21, 7 τιμης €γ, ρ 1 ίη πιαΓ§., βονλης 8, ρ 1 ϊη οοηίβχίυ.

Ουπι ΐβοίίοηβδ οοάίοϊβ (τ ϊη οοάίοβ .9 1α ρΓϊπια πιαηιι ίΐά-

ηοίΕίίΐβ δίηί, νίχ άυβίίβδ, φΐίη οοά. (/ 1 β οοάίοβ 5 βλΛ

βίιιδ αρΟ§Ταρηο βί β οοά. 6τ οοηίβοίυβ δϋ. ΊιίοΓΟτϊυπι

ίαπιβη οοάίοίδ ρ 1 οοάίοβπι $ ίία βχδοιϊρδίδδβ, ιιΙ, υοίοηκι-

(^υ.β ηιιηο πιβηάοδππι βδδβ ρΓΟ οβΓίο ηίΛβΓβί, οοάίοβπι 0'

δβηιιβΓβίυΓ ηβφΐβ αάηοίαΓβί πιβηάα πιΕηίίββία βχβπιρΐίΐΓίδ

διιϊ ηίδ ΐοοίδ άβπιοηδίπιτΊ ροίβδί:

11, 24 οΐαν τε & βί ρ 1, οΐά τε 8

12, 4 και €γ βί ρ 1, οπι. 5

12, 14 βαοιλέα & (Α. ρ 1, βαβιλεως 8

13, 4 παρα & βί ρ 1, ες 8

15, 5 οβοι & βί ρ 1, οία $ ρι\ πι.

16, 3 όέ & βί .9 ϊ, οπι. 5

16, 17 γης της €γ βί ρ 1, ΐ% 5

20, 15—16 ανδρα τοντον & βί ρ 1, άνδρεα 8

21, 11 δ.η & βί ρ 1, μή 5.

<3υοά β/ιιίβτη ΚΓα§βηίηηίΐϊον ϊη ρ παιιά ραυοίδ ΐοοίδ

„νβΓαδ δοΐΊρίιιταδ" εβιταπ άίοίί, βαβ οοηίβοίυΓα ΐίοΓβτϋ

ΟΓίαβ, ηοη βχ αΐϊο οοάίοβ δυπιρίαδ βδδβ πιίπί φΐίάβπι ρβΓ-

διιαβιιπι βδί. νβΐυί ΐίϋΓαπ.υδ 13, 12 ουπι βχβπιρίαπουδ

3υίδ ϊη οοηίβχίυ. δοΓίρδϋ άπαγγέλλεβ&αι, ίη χηαΓ^ίηβ ίαπιβη

αάηοίανίί βπιβηάαίίοηβπι άπήγγελλε. 17, 6 οοιτβχίί άββν-

ρίας ρΓΟ άβνρίας , 23, 13 ενεχώρονν ρτΌ άνεχώρονν, 24, 2

περιβαλόμενος ρΓΟ πιριβαλλόμενος , 28, 12 πολλά ρΓΟ τά

πολλά (ίηΐδίτα), 30, 10 ποιηβεβ&αι ρΓΟ ΛΟιήβαδβ'αι, 32, 19

μέχρι ρΐΌ μεχρις, 33, 10 άπολεΓν ρΓΟ άπόλλείν, ίία ίαπιβη,

υί άπόλλειν ίη πιατ^. αάδοΓίοβΓβί. 8ίη^ιιία ηιιοα,ηβ νβΛα

βχ διιο β.άάί(ϋί ΐίΐ)Γαπιΐδ νβΐιιί 12, 13 5ί, 24, 13 καϊ, 30, 3



Χ ΡΒ01ΕΟΌΜΕΝΑ.

γαρ, 31, 19 ην. 22, 2 οοΓΓβχϊΙ απειρος ρΓΟ εμπειρος, ΐβο-

ίίοηβπι βχβπιρΐοΓιιπι βιιοπιπι ίη πιαΓ^ίηβ αάηοίανϋ;.

Οοάβχ ρ 2 ίοίιιδ ίΐυχίί βχ ιιηο οοάίοβ &; Ιι\>τβ.τΐ\ΐΒ

ίαπιβη βϊιιβ ηοηπιιΐΐα πιβηάίΐ άβ βιιο δυδίιιΐίί νβΐιιί 173, 7

εν ίμεβη οοΓΓβχίί ρΓΟ εν μεβε, ροδία,υαπι ίαπι αηίβα βαβρβ

ίη βχβπιρίαιϊ διιο Γβοίβ 1β^ίί έμεβην&ν, 70, 25 βαρβάρων

βπιβηάανίί ρΓΟ βάρων, ίη πιαΓ§ίηβ ίαπιβη ηίο ίΐοοηΓαίβ αά-

ηοίανίί ΐβοίίοηβπι βχβπιρίίΐΓίδ διιί, 83, 10 ροδί ταντην αάάί'

άίί ίή, 103, 22 δοήρδίί άπαγόρενβις ίη οοηίβχίη, ίη πιίΐΓ-

§ίηβ ίαπιβη άπαγαρόρενβις , ΐβοίίοηβηι βχβπιρ1αΐΊδ , 104, 6

οοηίβοϋ ίη πιατ^ίηβ είχε ρΓο εχονβα. 131, 7 επεβαλεν ίη

(? ίία δοήρίιιπι ββί, ηί ίαοίΐβ ΐβ§ί ροδδίί νπεβαλεν, φιοά

ιηνβηίπιυδ ίη ρ 2. (}ηίά? ηηοά ψι&θ ΗοΓίΐπιιβ οοάίοίδ &'

ρβΓ οοπιρβηάία δοπρδίί, ΐίβΓίΐηιιδ οοά. ρ 2 δοΐνίί ηβφΐβ Γβοίβ

Ι*

βα φΐίάβπι δβπιρβΓ. 8ίο 1ί&Γίΐηηδ οοά. & δοΓίρδίί ονδα

63,17. 71,25—26. 111,12. 122,6. 128,6. 141,4;

μ

Ηΐ)ΓαπΛΐδ οοάίοίδ ρ 2 βχαΓανϋ; ονδαμον 63, 17. 111, 12, ούία

71, 25—26. 122, 6. 128, 6, ηυβφΐαπι ονδαμη, ψιοά βχ-

ηί&βηί οβίβή οοάίοβδ. Ιη οοάίοβ & δαβρβ (46, 4. 82, 6.

ί " .

93, 9) ίηνβηίίιιΓ π = παρά. Οιηηί\)τΐ5 ηίδ ΐοοίδ 1ϊΤΟΓβ.-

β

Γίηδ οοάίοίδ ρ 2 Γαίδο ΐβ§ίί περί (=«), ηιιοά ίάβηι

ρβοοανίί ΚναΒβηίηηϋον. Ηίο αά 120, 21 Γβοίβ αά-

ηοίαί: ,,οί δ] οι δ V (ίά βδί Ύ&ί. 1001) ρΓ. (οοΓΓβοίηπι

ν

ίία, ιιί οίο βδδβ τίάβαίηΓ, βδί ίαπιβη οι δ), οιον

(ν βχ ι ΐΐί νίά.) Τν (ίά βδί Ύ&ί. 16 = § 2)". ΚΓα8βηίηηίΐίθν,

φίαπιφΐΜη ίηίβΐΐβχίί, οίον, ΐβοίίοηβΐη οοάίοίδ ρ 2 οΓί&πι

βδ3β βχ ραπιπι αοουΓαία οοιτβοίίοηβ ΐϊΐΐΓίΐΓϋ οοάίοίδ (τ,

ίαπιβη ηβ ηοο ηυίάβπι ΐοοο νίάίί ρ 2 ήιιχίδδβ βχ (τ.

Εχ βοάβπι οοάίοβ & ΐηαηΕνίί οοά. Α 182 βιιρ., ηηβηι

ίαπι ίη ρππιο νοΐιιπιίηβ δί&ηανί ΐίίίβΓΕ α. Κτβββηίηηίΐίονο

ρ. XXVII βχροηβηίί οοάίοβπι & ηοη βίδοήρίυπι βδδβ β οοάίοβ

α οπιηβδ ρΓΟίβοίο αδδβηίίιιηίιιΓ, ηβπιϊηί ίαπιβη ρβΓδτΐαάβΐ)ί<;

οοάίοβπι α βδδβ διιί ϊαήδ. (}ηαβ άβ ϊαο Γβ ρ. XXVΙΙΙ άίδ-

οβρίίΐί, ηβφιβ άβπιοηβίΓαΓί ηβομιβ Γβίβΐΐί ροδβιιηί, ηιιαπι
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(ΛΓβπι ρΓατ». άβ βίδ αϋοβΓβ δηρβΓδβάβο; (ϋδδβΓ»πι ίαπιβη άβ

βΐδ ΐοοϊβ, φ1ίΙ>ιιδ ρ. XXΙX δβηίβηίίΒΐη δυαπι ρΓΟΐ)βΐ'& οοηα-

ίιιΓ; δυηί ίΐιιίβΐη ΐιί: 28, 20—21 παρά της γνναικος τονς

πόδας 5] παρά τονς γνναικος τονς πόδας Θ', παρά τονς

της γνναικος πόδας α. (ϋναχχ ίηίβ^βΓ οοηίβχίυβ βδδβΓνβίυΓ

ίη $, ίη (τ ρβΓ βιτοΓβπι δοηρίιιπι βδί τονς ρΓΟ της. Ιιβοίίο

οοόϋοϊδ ο δίηβ άιΛϊο ηοη βιτοΓβ, δβ(1 βο οοηδίΐίο οτία βδί,

υί οοηίβχίιιδ οοιτυρίηβ οοάίοίβ & οοιτϊ£βΓβίηΓ.)

13, 7 ερεβχελεΐν 8 α] ίρεβχεΐν &

19, 21 γην την ρωμαίων α (/, ϋϊηάοΓί] γην των ρωμαίων & 8

30, 3 εΐα Αΐβπι.] εΐη Ο 8 ρ α

37, 24 ψι αρ] εϊη Ο

ϊίβ ιιιιο φΐίάβπι βχ ΐιϊβ ΐοοϊδ άβιΐιοηδίΓαιΙ ροίβδί οοάί-

οβπι α ηοη βχδοπρίυπι 6δδβ β οοάίοβ Ο, οώώχ οπιηβδ Γβ.οίΐβ

οοιτψβΓβηίιΐΓ ά ΐι&τ3πο άοοίο, ηιιβπι ,,& οοηϊβοίαηάί

βίιιάϊο πιϊηίπιβ αΐίβηιιπι £υϊδδβ" ΚταδβιΐΗΐηϋον ίρδβ

νϊάϊί ρ. ΧΙιΙΠ. ϋηιιπι ΐοοαπι 30, 3 ίαίδο αίίχιΐϋ; Κταϋβ-

ηϊηηίΐΣον, οηπι ηίο ηοη εία, δβά εΐη ίηνβηΐβ.ίατ ίη οοάίοβ α.

Οοττβοίΐοηβπι ΐϊϋΓ3.ηί ηίβ α,ΐιοφίβ ΐοοϊβ ρΓο1>ατ© ροβδιυηυδ:

18, 18 πιριδεεΐς άμφί τε παιβϊ και γνναιξί και τη πα-

τρίδι γεγενημένοι, ει τι κα&αρόν ην ίν τω Μήδων βτρατώ,

\ύ)ΐ οοάβχ α δοΐιιβ ρκιβοβί ει τι, Ο 8 ετι. Ιάΐ)ΓαΓϊυ3 οοάίοίβ

α, οιιπι ίαπι οοίο 1ϊβΓΟδ άβ ΐ>βΐΐϊβ , ϊη ηηϊουβ ΡΓο-

οορϊηβ δαβρβ άίοίίοηβ ει τι κα&αρόν ην υδυδ βδί,

ρβΓδΟΓίρδίδδβί, ρΓ11ΐδς[ΙΐαΠΐ βΧίΙΓαΓβί ΚίβίΟΓίαΠΐ αΓ-

οαηαπι, ϊά ηηοά (ΙβπιοηδίΓΕνί ϊη Ή.γ 3, ρ. 149, £»-

οϊΐΐϊηαβ ροίιιίί οοΓΓι^βΓβ ηιιηο ΐοοιιπι.

31, 19 τοντίλας Ο' 8, τωτίλας α βί 32, 12 τοντίλλα Ο,

τοντίλα 8, τωτίλα α. Οοηββηδιι οοάίοιιπι & 8 ρΓΟοαίιιΓ αΓΟηβ-

ίγριιηι ηϊδ ΐοοϊδ βχηίϋηίδδβ τοντίλας βϊ τοντίλα, φΐ3.3 ΐβο-

ϋοηβδ §βηιιίηαδ βδδβ Κταββηίηηϋον ϊρδβ ίηίοΐΐβχϊί; ηϊηο

ίίρρίΐΓβί οοάίοϊδ α ΐί1)Γαπυπι, φΐί, οηπι άβ ββΗίδ ΐΐοΓΟδ

V—VIΙΙ δΟπ1>βΓβί, ίη βχβπιρίαΓί διιο (οοά. ΙιαιιΓβηίίαηο

69, 8) δβδοβηίϊβδ ΐβοϋοηβπι τωτίλας ϊηνβηβΓβ.ί, ηίο οοηίβχ-

ίιιπι οοιτϊ§βγβ δίυάυί83β, Γβ νβΓα οοιτυρίδδβ.

32, 13 Ιωάννη τω βιταλιανοΰ άδελφιδω α οοιτ.] Ιωάννη

τώ βιταλιανώ άδελφιδω Ο 8, α ρΓ. πι. Ιιβοίϊοηβπι αΓοηβ
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ίγρί χ ίιιίδδβ βιταλιανω οο§ηοδΟίηπΐδ βχ οοηδβηδιι οοάϊοηιη

6'8; βίο ϊ^ϊίυτ ΐϊΙ)ΓίΐΓίιιδ ηηοεμιβ οοάϊοίδ α ρήπιο δοηρδίί;

δβά ουίιι ποπιοη Ιοαηηίβ, νίίαΐϊαηί ηβροίίδ, ϊη ΐϊοΓϊβ άβ

οβΠϊδ ρίιιβ φΐαπι φΐίηηιια^ϊβδ ΐβ§ίδδβί βί ρβΓδοηρδίδδβί,

οοιτβχίί βιταλιανον.

72, 4—5 βκλαβην&ν 8 α] άβκλαβηνων Ρ &. Εχ οοη-

δβηδιι οοάϊοιιπι Ρ 6' βΐηοβί #, αΓοηβίτρηπι οοάϊοιιπι Ρ Ο' α,

ρτΈββιιϊδδβ άβκ.λαβηνων βί ΐιϊο φΐοεμιβ ΐϊΙίΓίΐηΛίπι οοάϊοίδ α

ΐβοίίοηβπι βχβπιρίαΓίδ δυί οοιτβχϊδδβ.

75, 20—21 τω λόγω τά παρόντα Ρ8] τω * τον παρ

όντα 6?, τώ καιρον τον παρόντα α. Οιχαα. ΐίΐ)Γβ,Γίιιδ οοάϊ

οίδ α βοηοβΓβί τω βί αάάβΓβί καιρόν, Ιΐοθί οοηοΐηάβΓβ βιιπι

οοηίβχίιιπι οΟΓΠίρίιιπι οοάϊοίδ & βπιβηάΕΓβ νοίβηίβπι ϊηίβΓ-

ροΐαδδβ.

115, 22 έκ ρωμαίων της γης Αΐβιηαηηιιδ] ^5 ρωμαίων

της γης Ρ & 8, α ρΓ. πι. ϊη ίβχίη, 1$ ρωμαίων την γην α

ρΓ. πι. οοΓΓ. Ηίο ϊηβρίβ πιιιίανίί ΐϊΐ)ΓαΓϊυδ οοάϊοίδ α οοη-

ίβχίιαη βχβπιρί3ΐΊδ διιϊ.

119, 2—3 ον πρότερον άπέβτη εως 8 α] ον πρότερον

άπεβτη ώς Ρ &. Ιιβοίίο οοάϊοίδ «/, ω'οηβί^ρί οοάϊοιιπι Ρ &,

ίιιϋ ως; οηπι φ ηοη δοΐιιια οοάϊουπι Ρ 6, δβά βίϊαπι οοάϊ

οίδ α αΓοηβΙγρυδ ίιιβπί, ββα,νιϊίλιΓ ΐίΐ)Γβχίιιιπ οοάϊοίδ α οοη-

ίβχίυπι ΟΟΓΓβΧίδδβ.

Οιιπι ί^ϊίυΓ ΐιχ ΐοοί οπιηββ Γαοϊΐΐίπιβ ροίυβιΐηί αοηιηίηβ

οοΓή^ϊ, ηοη βδΊ, ηηοά βχϊδ&πιβπιηδ ΐίΐ)ΓαΓίηπι οοάϊοίδ α

ρΓαβίβΓ οοάϊοβπι & υδτίπι βδδβ ηΐΐο 3ΙίβΓο οοάϊοβ ηοη οιΐο

ά\> 3ΐοηβίτρο χ ηβα,υβ ηαϋβπιυδ, ηηοά ΐβοίίοηΛυδ οοάϊοίδ α

»ΡΡαΓαίτίΠΐ ΟΓίίίοηΠ1 βΛΐ§βαΠιηδ.

(}ιιοπίαπι ηαβο άϊχϊ άβ οοάϊοίουβ αηίίφΐίδδίπιϊδ , ηυηο

ρΓϊππιπι δίβπιπιίΐίβ οοάϊοιιπι ίΐΐυδίΓίιοο, ςρααβ Γαίϊο ίηίβΓ οο-

άϊοββ ίηίβΓΟβάαί, ίιιηο δίη§ηΐοδ άβδΟΓί1>οπι. Ιιϋίβτίβ πια-

ϊυδοηΐίβ βοδ οοάίοβδ δί^ηΛο, φΐϊΐιυδ ιιδυδ οοηίβχίυπι ηίδίο-

Γίαβ αΓΟαηαβ οοηβίϋηί, πιίηιΐδοιιΐϊδ οοδ, ηηί άβρβΓάίίϊ 3.ηί

πυΐΐϊυδ ρΓβίίί δυηί.
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8ίβπιπια οοάϊοιιπι.

 

α 0 2 ηι ρ ο ά ΐ ί

χ, φ, ρ 1, ζ βιιηί οοιϋοβδ άβρβΓάίίί.

& = οοά. ναίίοαηιιδ §Γαβο. 1001.

Ρ—οοά. Ρ3.Γίδίηυδ βιιρρί. §ταβο. 1185.

8 = Οοά. ΑπΛΐΌδίαηιιδ & 14 βιιρ.

α = οοά. ΑπιοΓΟβϊαηιιδ Α 182 διιρ., φΐί δοΐιιδ οοηίίηβί

ίηίβ§τιιπι ϊηίίίυπι ηϊδΙοπαβ αΓΟαηαβ.

β = οοά. Απιΐ)ΓΟδίαιηΐδ Ο 118 διιρ.

ά = οοά. ΑπιϋΓΟδίαηιιβ Ο 121 διιρ.

β = οοά. ΑπΛΐΌδίαηηδ Ο 171 ϊηί.

/"= οοά. Αηί&ΐΌδίαηιιβ Ρ 74 δυρ.

^1 βί ^2 = οοά. νβίϊοαηυδ 16.

τλ = οοά. ΕΐοΓβηίϊηιιδ Μα^ΐίαοβοοηίωιιιδ §Γαβο. XXΙΙΙ 6. 88.

ρ = οοά. Ραήδίηιιδ Οοίβΐϊηίαηιιδ 132.

Οοάϊοβδ, ηυοβ ηοη ϊηβρβχϊ, διιηί ΐιϊ:

α — οοά. Οχοηίβηδίδ Βοάΐβίαηυδ Οαηοηίοΐαηυδ 41.

β = οοά. Ραηδϊηυδ §Γαβο. 3023.

γ = οοά. Ιιοηάίηίβηδίδ, οΐίπι 8ΐοαηβηδίδ, 1144, ρΐιιί. ΙιΧΧΧΙΙΙ.

δ = οοά. Οχοηίβηδίδ Βοάΐβϊίΐηιιδ πηδοβΐΐ. 187.

& = οοά. ναίίοαηιιδ £Ταβο. 1001. Ηιιηο οοάίοβπι άβ-

βΟΓίρβί ίη νοί. Ι ρ. XXΙX δ., ηβϊ ηοη βαίίβ αοοιιΓαίβ άίχί

δβββδβ ίηίίϊιιπι ηϊβίοΓίαβ βΓοαηαβ υδηηβ αά 7, 15 λόγοις,

(πιπι βχ ίΐρραΓΕίη οιϊίϊοο νίάβαδ ρΓΟΟβιηϋ βχβίαΓβ ηοη
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ηυΐΐα {τ&^ιιιβηίΆ. Οοηίιιΐϊί ηιιηο οοάίοβπι ρΓ»βίβΓ πιβ

Μ. ΚΓαδβηίηηϋον.

Ρ — οοά. ΡαΓίδίηιιδ δυρρί. §τ. 1185. Εδί οηαΓίαοβυδ

δαβο. XIV., Γοΐίοηπη πιοάιιΐιιδ 215X150 πιπι., οοΐιιπιηαΓυπι

145—152X92—98 πιπι. Οοηβίαί 64 ίοΐϋδ, 9 φΐαίβηιίοηί-

ΐηιβ, ομιοηιπι ιιΐίϊππιδ 7 Μϊοπιπι, ρηππιδ ηηίιιδ ίοΐϋ βδί.

(3υαίβπιίοηβδ ΐίίίβΐϊδ δϊ§ηαίϊ δηηί. Ιη δβοιιηάο ίοΐίο ίηνβηίίυΓ

ΐϋίβΓβ. γ, ιιηάβ δβηυίίιιΓ ρβήδδβ ρηππιπι φιαίβπιϊοηβπι βί

δβρίβπι ίοΐία ββουηάϊ φΐαίβπιίοηίδ. Εοΐία ΓβοβπίϊοΓβ πιαηυ

ηιιπι6Γαία βιιηί. Αηίβ οοηίβχίιιπι βί ροδί οοηίβχίυπι ίβΓηα £Όΐϊ»

ναοιιΕ Ι>ϊΜϊορβ§υδ α1ΐί^ανϋ. Ιη δίη^ιιΐίβ ρα^ϊηίδ 26—28

νβΓδΐΐδ ηιιπιβΓαηίΐίΓ. ΟοηίϊηβίιιΓ ηοο οοάίοβ ΡτΌΟορϋ ηίδίοπα

ΕΓΟίί.ηα ίοΐ. 1—62 τ, άββδί ίαπιβη ίηίίϊιιπι ιιβφΐβ αά 38, 2

εχώρηβεν. ΡΓαβίβΓβα αάάίί3. δηηί ν&τία νβΐυί είδη παλαιών

νομιβμάτων, Περί διαφόρων των ονομάτων τον βκώληκος,

διαφοραι των τον ορονς μερών κτλ. ΡΓΟΟορίαηα αβ ιιηβ.

πιαηυ, οβίβΓα Ά οοπιρΐυΓίΙηΐδ πιαηΛιιδ βχαΓαία βηηί. ΒβΠβ

βοηρίυδ βδί οοάβχ, 3Οία, ηηοά άίοίίπΓ πιιιίιιπι, αοοιιΓαίβ,

ίωηβη δαβρβ ίιιχίίΐ ΐϊίίβΓίΐπι νοόαΐβπι διιβ ΐίηβα ροδϊίιιπι

βδί. Ραηοαβ ηοίαβ ίη πιαΓ^ϊηβ δάδοήρΐα, ηιιΐΐα οπιαπιβηία

άβρίοία διιηί. Ηιιηο οοάίοβπι, φΐβπι οοηίιιϋ αηηο 1898,

ορίϊηιαβ ηοίαβ βδδβ άβπιοηδΐΓίΐνί ρ. VΙΙΙ.

5 — οοά. ΑπΛΐΌδίαηΐίδ & 14 δυρ. (οΐίπι Τ 73 Ι). Εϊί

οοπΛγοίηιιδ βαβο. XΙV., ίοϋοπιΐη πιοιίιιΐυδ 168X124 πιπι.,

οοίυπιπαπιπι 123—140X90—100 πιπι. Οοηδίαί ίοΐϋβ

197, ίαδοϊουΐίδ 22 οοίοηοηιπι, άιιοίηΐδ (Μ. 145—154,

187—196) άβηοπιπι Γοΐίοπιπι. ΙΤηιιπι ίοΐίυπι ίΟΓπιαβ Μ-

ηΕΓίαβ αΐίςμιοίϊβδ οοπιρΚοαίιιπι ϊηίβΓ ίοΐ. 158 βί 159 ίηββΓ-

ίππι βδί. 8ϊη§υΐα Μία ίηίτα οοηίβχίιιπι ηυπιβΓίδ ΑΓαϊ>ϊοίδ,

ρΓαβίβΓ6α ίη δυρβήοΓβ πιαΓ^ϊηβ ρίΐ^ϊηαβ ΐϊίίβηδ §Γίΐβοίδ α

ίοΐ. 41 υδηυβ αά ίοΐ. 73, ιι1ή ϊηνβηϋιιΓ ηαπιβΓυδ ξγ', ϊη-

δϊ^ηίίαβ διιηί. ΝυχηβΓαίϊο ηηαίβπποιπιπι οοιηραΓβί υδφΐβ

αά βυπι, φιϊ δί^ηαίτίδ βδί ΚϊίβΓα ι. ΎτιΆ ίόΙΪΆ αηίβ οοη-

ίβχίηπι, ιιηιιπι ροδί οοηίβχίιιπι ΙήΜϊορβ^ιιδ αάοΐίάϊί. Ιη

δίη^ηϋδ ρα^ίηίδ 25—35 νβΓδΐΐδ πιιπιβΓαηίιιΓ. ΟοηίϊηβηίιΐΓ

Ηοο οοάϊοβ ρΓαβίβΓ »ΐία: Των Προκοπίον ανεκδότων τινά.

Ιηοϊρίιιηί: πειβ&ήναι δόξας 9, 6, άβδϊηιιηί: τάλη&ες είβον
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ται 186, 27; βχρΐβηί £οΐ. 125—158 τ. Προκοπίον Πιρ-

&χά και ονανδαλικά, άλλα βνγκεχνμένα. Ιηοίρίυπί: Προ

κόπιος Καιβαρενς τονς . ., άβδϊηιιπί: μηδεν τι μελλήοας

άπόκτεινον Ι 4, 1—547, 17. ίοΐ. 158ν—187τ. Ιη £οΐίο

Πτ ϊπνβηίίηΓ ϊη(1βχ βί ηοπιβη ροδδβδδοηδ : «Γ. V. Ρίηβΐΐί;

ίη ίοΐϊο ΙΙI ηοίαί». διιηί βιιρρΐβπιβηία αά ίοΐ. 131, φΐοά

ηιιίβιιδόίαπι ΐοοϊδ ίία ρβιίοταίιιπι βδί, ιιί ηοηηιιΐΐα νβΛα άβδϊ-

άβΓβηίυτ. Αΐ3 ιιηα ηΐαηιι ίοίιιδ οοάβχ αίΓαπιβηίο βχβΓΕίιιδ

βδί; ηβφΐβ ΐίίίβΐ'8.8 ηώιϊΟβ,ίαβ ηβφΐβ οΓπαπιβπίίΐ άβρίηχίΐ

ΐίΐ3ΓαΓίιιδ , ιοία, ηιιοά άίοίίιιΓ δΐΛδΟΓίρίιιπι, ηοη οοηδίαηίβΓ

ροδιιϊί, πιιιΐίϊδ οοπιρβηάϋΒ ιιδυδ βδί. Νοίαβ ραυοαε ιπαΓ-

§ίηί αάδοηρίαβ δηηί. Μβηίίο ίαοία βδί ΐιιιίιιβ οοάϊοίδ ίη

βρϊβίιιία ά\> ^. V. Ρίηβΐΐο ο(1 Γ. ΟΓδϊηυπι άαία, ηιιαπι ίη

ριΛΙίοιιπι βάϊάϊί ΝοίΗαο Ρίβπ-β άβ, Ιια 1>ίΙ)ΐϊοίΐΐβς['ιιβ άβ

ΪΊιΐνίο Οκϊηί. Ραήδ 1887, ρ. 426. 8ίηβ (ΙιΛίο Ρϊηβΐΐία-

ίχίΐδ οοάβχ 5 ίδ βδί, ςίιιβπι ηαιι&α^ίιιπι £βοϊδδβ Αΐβπιαηιπιδ

ίη ρΓαβίαίϊοηβ αά ηϊδίοπαπι ΕΓ03.ηαπι £ίΐΐδΟ ρυίαβαί. Ναπι

οίΐί1ί (1ϊοαί άοοίιιδ ίΐΐβ νίτ ρΓαβίβΓ άιιοδ οοάίοβδ άνεκδότων

Ρτοοορϋ ναίϊοΕηοδ υηϊοιιπι Ρίηβΐΐίαηιιπι Ιίαΐϊαπι ηα-

1)ιιϊ δδβ, δβφΐϊίιιΓ ρΓαβίβΓ ηυηο οοάίοβπι Ρίηβΐΐιιπι αΐίβηιπι

ηοπ ροβδβάίδδβ. Οοηίηΐίί οοάίοβπι ρΓαβίβτ πιβ Μ. ΚΓίΐββ-

ηίηηίΐίον.

ο = Οοά. ΑπΛΓΟβίαηιιβ Α 182 βηρ. Βββοηρβί ίη νοΐ. Ι

ρ. ΧΙ/νΐ ηυηο οοάίοβπι; οιιϊιιβ βα ραΓβ, φΐαβ οοηίίηβί ηϊβίοΓϊαπι

3.ΓΟαηαιη, α πιβ οοΐΐαίιιβ ββί ίΐ. 1893, α Κταββηηίηίΐίονο β. 1898;

βαπι ηιιχϊδββ β οοάίοβ Ο βο ίβπιροΓβ φΐο ηοηάυπι ραΓβ ρκ>-

οβπιϋ ϊηίβΓοϊάβΓΟ.ί, βχροβιιϊ ρ. Χ ββ. ΚΓαββηίηηίΐίον ρ. IX ,,πιοηβί"

οοάίοβηι α ,,νϊχ άίνβΓβιιπι ββββ Λ ίΐΐο, οώυβ πιβηίίοηβπι ηίβοβ

νβΓΐιίβ ίβοϋ ΑΐβηαηηιιΒ (ρΐ'αβί. ρ. 14)": ,,βαβρβ ίηίβΓ ίηίβΓ-

ρΓβΙαηάιιπι . . . βχρβίίνϊπιιιβ Ιοαηηϊβ Ιιαβοίΐιίβ [οοάίοβπι] . . . Οοη-

ϊί&ηίϊηοροΐϊ βά £αιιΓβηΐ;ϊυτη Μβάίοβπι αάΐαίυπι, α,υβπι θβίηάβ

(ηί ίαπια ββί) Οαίηαηηο Μβάίοββ Κβ^ίηα ίη ΟαΠίαβ αβρΟΓΙανϋ;,

βίΟαΐΐί ηοιίίβ ίη βχίβήβ ΒίΙ)ΐίοΙηβοίβ Γβφώηηί". ΟηΓΚΓΕββηίη-

ηΛον ορίηβίυΓ ηιιηο οοϋοβπι ιι Ιοαηηβ Ιαβεαη Οοηβίαηίίηοροΐί

αθ ΙιατίΓβηίίνίπι Μβάίοβπι αάΐαίιιπι ββββ, ηββοϊο, ηοο Ιαπιβη ρΓΟΙιβ

ΒΟϊΟ Ιοαηηβτη ΙιαβΟαΓβπι οοάίοίΙ)υβ, ηιιοβ Οοηβίαηίίηο-

ροΐί ίη ΙΙαΐίαπι ίηΐίί, ηοπιβη βυιιπι ίηβΟΓϊρβϊβββ (οί. Ρ.

άβ Νοΐηαο, ΙηνβηίαϊΓβ άββ πιαηιιβοΓϋβ ^Γβοβ (1β Ιβαη Ι^αβοαΓίβ,

ίη: Μέΐαη^ββ ά'ΕΓοηέοΐο^ίβ βί ά'ηίβίοϊΓβ. VI8 αηηββ, 1886 ρ. 253 ββ),

φιοά ίπιβίΓΕ Γβφΐίταβ ίη οοάίοβ α, ςίυαπκιυαπι ηηίιιβ οοάίοϊβ
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ίηνοΐιιοηιπι νβίβιτϊπιιιπι ββί; οηπι ρΓϋβίβΓβα ϊη ίοΐίο Ι οοάϋοίδ α

αάηοίαίηπι βϋ: ,,οοάβχ βχ Τηββδαϋα" , Οοηβίαηίίηοροϋβ αυίβπι

ηοη ϊη Τηββδαϋίΐβ ιιΛίΙιυβ πιιπιβΓβίυΓ, πιίηϊ φΐίάβπι ρβΓβυαβιιπι

ββί οοάϊΟβπι α άϊνβΓβιιπι βδββ αΙ) ίΐΐο, φΐβπι Αΐβπιαηηιιβ βχρβίϊνϋ.

ο = Οοά. ΑπΛΓΟδϊαηιιβ 0 118 βιιρ. Εβί ΟηαΓίαοβυδ δαβΟ. XVI.,

ίοϋοπιπι πιοάηΐιιβ 372x259 πιπι., Οοΐυπιηοηιπι 211 χ 116 πιπι.,

Οοηβίαί 60 ίοΐϋδ ΐϋίβΓΕΓϊίβ, ίΓϊουβ ναοηϊβ αηίβ οοηίβχίηπι, πηο

ναουο ροβί Οοηίβχίιιπι αΐϋ^αίϊβ, 6 ίαβοϊουϋβ, φΐοπιπι ββοιιηάπβ

πηάβοϊπι, ββχίιιδ ηονβπι, οβίβή άίβηοπιχη ίοϋοπιπι δηηί; φΐαίβΓ-

ηίοηββ ηυπιβπβ ΑΓη.οϊοϊβ ϊηδϊ^ηίίϊ διιηί; ίη δϊη^ιιΐίβ ραρϊηίβ ίή-

ρηία νβΓβυδ πιιπιβΓαηίυΓ. ΟοηίίηβίυΓ ηοο οοάίΟβ ηϊβίοήαβ

αιοαηαβ βαάβπι ραΓβ ηιιαβ οο(ϋοβ 5.

ά = οο(1. ΑπιΙ)ΓΟβίαπιιβ Ο 121 βιιρ. Εβί οηαΗαοβιιβ βαβο. XVI.,

ίοϋοπιπι πιοάιιΐιιβ 372x259 πιΐη., οοΐυπιηαηιπι 211x116 πιπι.

Οοηβίαί 57 ίοϋϊβ ΐίΙίβΓΟϊϋβ , 5 ίαβοϊΟπϋδ άβηοπιπι, υηο ββρίβπι

ίοϋοπιπι, πηο ίοϋο ναουο αηίβ οοηίβχίηπι αΐΐί^αίο. Ραβοϊοιιϋ

ηιιπιβΓίβ Αταοϊοϊβ βί^ηαΜ βηηί.

β = Οοά. ΑπιοΓΟβίαηυδ Ο 171 ίηί. Εδί οΐΐαΓ£αοβιιδ βαβο. XVI.

Εοΐία 1—6 βιιηί αΗϊίυάίηίβ 349, ΐαίϋυάϊηίδ 239 πιπι., οοΐιιπιηαβ

ηοπιπι ίοϋοπιπι βυηί αΐίϊΐτκϋηίβ 211 πιΐη., ΐαίϊίικϋηίδ 116 πιπι.,

ίοϋα 7—173 βιιηί αΐίϋιιάϊηίβ 366 πιπι., ΐαίϊΙυάίηϊδ 250 πιπι.,

οοΐιιηιηαβ ηοπιπι ίοϋοπιπι βηηί αΐίίίυάϊηίβ 212 πιπι., ΐαίϊίυάίηίβ

112 πιπι. Οοηβίαί ίοϋϊβ 174, φΐοπιπι ναουα 118 βί 174, ρΓαβ-

ίβΓβα αηίβ Οοηίβχίιιπι α Ιηοϋορβ^ο άιιο ίοϋα ναοπίΐ αάάϋίΐ

δπηί. Νβα,ιιβ ίοϋα ηβςίπβ φιαίβπποηββ ηιιπιβΓαίϊ βυηί. δϊη^ηΐαβ

ρα^ηαβ ηαοβηί 30 νβΓβηβ. ΟοηίίηβηΙιιΓ ηοο οοάϊοβ: βιβλίον

τακτικόν . . . οπερ ξννέγραψε κωνβταντϊνος βαβιλεύς, υ τον ρω-

μανον νιος, περϊ ίτοιμαβίας όπλων ίοΐ. 1— 6, άβίηάβ ΡΓΟΟΟρϋ

πίβίοπαβ ατΟαηαβ ίβΓ βχαΓαία βαΛβπι, φΐαβ ϊηνβηίυηίυΓ ϊη

οοαϋοβ ι?.

Οοάϊοββ Ο βί ά βί Ρκ>οορίαηα οοάίοίβ β αβ υηα πιαηυ βχ-

αταία διιηί. ϋίπιΐη οπιηββ βχ ϊρβο οοάίοβ 5 απ βχ αρο^τίΐρηο

ηηϊυβ οοιϋοϊδ ίΓαπββοπρίί βίηί, ίά ηοη ρβΓνββίί^ανίπηίβ.

/.= οοά. ΑπιοΓΟδίαηυδ Ρ 74 βυρ. Εβί οηαΓίαοβοβ βαβο. XVI.,

ίοϋοπιπι πιοάιιΐιιβ 228x168 πιπι., οοΐυπιηαπιπι 147x83 πιπι.

Οοηβίαί ίοϋϊβ 111 ΐίίΙβΓαηίβ, ηιιαίβηιίοηίοιιβ 13, ιιηο ίαβοϊοηΐο

7 ίοϋοπιπι. ΡΓαβίβΓβα ίΐηίβ οοηίβχίιιηι ίπα, ροδί οοηίβχίυηι

άυο ίοϋα ναοιια. Ιη βίη»ιιϋδ ρα^ίηίβ ηηπιβΓίΐηίπΓ 29 νβΓδιιβ.

Ηίο βοάβχ βαάβπι ΡΓΟοορίαηα ηπαβ οοάβχ ΑπΛιόβ. (τ 14 δυρ

οοηίίηβΙ. Α1> ιιηα πιαηιι βχαΓαίυβ ββί. Νηΐΐα οπίαπιβηία, ηπΐΐαβ

ϋίίβΓαβ πιΟηοαίαβ ϊη βο άβρίοίαβ βυηί.

ρ = οοά. ναίίοαηιιδ 16. Εβί οηαΓίαοβυβ πιίδοβΐΐαηβυδ

βαβο. XV., ίοϋοΓηπι πιοάιιΐιιβ 221x141 πιΐη., οοΐιιπιηαπιπι

180— 189x111 πιπι. Οοηβίαί 404 ίοΠϊβ ϋίΙβΓαΓϊίδ , ρταβίβιβα

ίήα ίοϋα ϊη ϊηίίίο βχηίΐιβηί ϊηϋοβπι. Εοϋα βίιιβ ραΓίίβ, ς(υα

οοηίίηβίπΓ ΐιϊδίοπα αΓοαηα, βΓαηί βί^ηαία ηιιπιβΓϊδ 137—179 τ;
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Ιιίβ ηιιΗΐβΓϊβ ίαπιβη άβΐβίίδ ηυηο ηοίαία βυηί ηυπιβΓίβ 1—43.

Ιη ίοϋϊβ 7, 15, 23, 31, 39 βχβίαηί ΐϋΙβΓαβ Οιαβοαβ, φΐίοιιδ

ηηπιβΓαηίιιΓ φΐαίβΓηίοηββ. Ιη βίη^ιιΐίβ ρα^ίηίδ δηηί 30 νβΓβηδ.

ΟοηίίηβίυΓ ηοο οοάίοβ ρΓαβίβΓ αΐϊα ΡΓοοορϋ ηιβίοπα αΓοαηα.

ΏββιιηΙ Ιαπιβη ϊηϋίιιπι ηβφΐβ α(1 8, 15 ϊτι τον βί 33, 20—37, 20

χαμαϊ—ίκτεινε. ΡΓΟΟορΐαηίΐ 6Χ8ΐανοπιηί άυο ΐΙΤ3ΓαΓϊϊ , φΐοπιπι

αΐίβηιηι ίΓ»ηββΟπρβίβδ6 ίοΐ. 1—6 = 8, 15—33, 20 'έργον—προβ-

ονδίξει = 9 1 βχ οοάϊοϊουβ Ο βϊ 8, αΐίβπιπι οβίβΓα = $ 2 βχ

οο(ϋοβ Ο (1βπιοηδίΓανί ρ. IX β.

γη = οο(1. ΡΐοΓβηίίηιιβ Μα^ΐίαοβοοηί3,ηιιβ £Γ. ΧΧΙΠ 6. 88.

Εδί οηαΓίαοβηβ δαβο. XVIII. ΟοηίϊηβηΙηΓ ηοο οοάίοβ ίηίβΓ Ιία-

ϋβηα βί ΙιΒΛίηα: Οαρίίϊδ ηοηί Άνεκβότων δίνβ Ηϊβίοπαβ ίΐΓοαηαβ

ΡΓΟοορϋ ΐοοϊ άηο β οοάϊοβ ηι$. νΒίίοαηο βηρρΐβίί βί ίαϋηθ

Γβάάίίϊ 57, 19—58, 2 τέως μεν—ειχεν. 58, 18—60, 22 άποδνβα-

μένη—τάς μίξεις ηοιονντες. οϊ. νίΐβΐΐί, δίιιάϊ ϊίαϋαηί άϊ ηΐοΐο^ϊα

οΐαββίοα νοΐ. II, 3.. 1894, ρ. 554. Ηί (1ιιο ΐοοϊ άββτΒ.ηί ϊη βιϋίϊ-

οπιΙηιβ Νϊοοΐαί Αΐβηαηηί βί Οΐαυάϋ ΜαΐίΓβίϊ, ρππιυπι βοβ ΐ^ρϊ3

ϊπιρΓ6ββΟβ βδββ ϊη Μβηα^ίαηίδ, ΡαΓϊβ. 1715. Ι ρ. 347 άϊοίΙ;

Ρ. ϋαηη ρ. 464.

ρ = οοά. ΡαΓϊβϊηηδ Οοϊβΐίηίαηιιδ 132. Εβί οηαιίαοβυβ

βα6Ο. XVI., ίοΐίοπιπι ηΊοάυΐιιβ 332x231 πιπι., οοΐιπηηαηιπι

243x142 πιΐη. Οοηβίαί 106 ΐοΐϋβ, 12 φΐαίβΓηίοηίουδ , ιιηο

ίωοϊοηΐο (οοίανο) φΐαΙίυοΓ, ηηο (ηπαΓίο Λβοϊπιο) δβχ ίοΐίοηιπι,

ναουαβ ίαπιβη διιηί ρα^ίπαβ 118—120. 211. 212. Ρΐ'αβΙβΓβα αηίβ

οοηίβχίυπι ηηηπι, ροδί οοηίβχίιιιη Ιήα ίοΐϊα ναουα αάάίάίΙ;

οίβϋορβ^υδ. δίη^ιιΐαβ ρα^ίηαβ ηαοβηί 30 νβΓβυβ. ΟοηίίηβηίιιΓ

ηοο ΟΟ(1ίΟ6:

ΡΓΟοορϋ άβ αβϋποϋβ ΐίοή VI ρ. 1—115. ϋββυηίι 342, 23

(βά. Βοηη.) πάντα υβηηβ αά ηηβπι. <3ηαβ ρ. 94 άββιιηί:

313, 20—318, 1 (βά. Βοηη.) παντά'παβι—έδείματο καϊ, βυρρΐβ-

νϋ ΐίϋΓΜίιιδ ρ. 113—115.

ΕΓα^πιβηΙηπι Ιοαηηίβ Ερίρηαηίβηβϊβ ρ. 115—117. (^υαβ ΡΓο-

οορίαηα ββββ ρβΓ βΓΓΟΓβπι άίοϋ ΚΓβ.δβηίηηίΐίον ρ. XVI β.

ΡΓοοορϋ ηίβίοΓϊ». αιοαηα φΐαβ άϊοίίυΓ ίοΐ. 121—210. ϋββηηΙ:

4, 1—7, 14-15 "Οβα—ι'μπροβ&εν. 181, 1 λόγον υδα,ιιβ &ά πηβω.

Ρ. 210 ηοίδία βηηί ηαβο : λιί {νταν&α έν τω παλαιω φύλ

λα δκτώ ηαρά τινος μιβαλη&ονς έκκε'κ.ομμένα, άξίον είς τεμάχη

κατακοηιΐναι αντον τον έναγονς άνον., ρ. 213 ίηνβηίηηίυΓ : ονκ

άνων βονλαΐς αλλά τι] έκ | &εον ροπή πρντανενεται τα άνεια |

δ δή τνχην είω&αβι καλεϊν ανοι (οϊ. 31, 7). Τοίιιπι οο(ϋοβπι

βχαΓανϋ ΟπΓ. ΑηβΓ, ΐίοΓαΓίυδ ΟβΟΓ^ϋ Απηαηίαοί, ηηϊ αΙ) 8ηηο

1539 Κοπιαβ ΡΓαηοο^αΠοηιηι Γβ§ίδ ΐβ§ίΐίυβ βΓΕί. Ι.ίοΓΟβ ββχ

άβ 3.β(ϋποϋβ βχ οοάϊοβ ναίίοαηο 1065, αηβοΛοία βχ οοιίϊοβ Ύ&-

Ιίοαηο 1001 ίΓαηββοΓΐρία βδδβ (ΐβπιοηβίΓανί ϊη Ηγ 3 ρ. 173 β.

Ηϊο α(1(1ο ίϊα^πιβηίιιπι Ιοαηηίδ Ερίρηαηίβηδίβ ϊρβιιπι α,ηοηιιβ εχ

οοάίοβ ναίίοαηο 1065 ηηχϊδββ.

Ρεοοοριοβ, βά. ΗηιχΓ^. III. ΐ. ΐ)
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ϋοάίοββ, φΐοβ ηοη ίηβρβχί, οοηίίηβηί ηϊβίοπαβ αΓοαηίΐ6

ίτα.^πιβηία ηβφΐβ 'νίάβηίηΓ ιιΐΐίυβ ρΓβίϋ ββββ ορβΓα ΡΓοοορϋ τβ-

οβηββηίί; βυηί αηίβπι ηί:

α = οοά. Οχοηίβηβίβ Βοάΐβίοηυβ ΟΕηοηίοίαηυβ 41. Οοη-

ίίηβί ΤηβοάοΓαβ Αη^υβίαβ Ιιιβίίηίαηί ίπιρβΓαίοπβ ιιχοΓιβ βρϊβίιι-

Ιαπι αά Ββΐίβαηυπι πιαηυ ιβοβηίίοΓβ βχΜαΙαπι, φΐΒ.β ίηοίρίί α μεν

είργάβω ήμας κτλ., ίοΐ. 137τ = ρα£. 28,11. ΌββοπΙπί ίϊιιηο οο-

άίοβπι Ηβητίουβ Ο. Οοχβ ίη οΒίαΐο^ί οοάίουπι πιαηυβοπρίοπιπι

Ιήοΐίοίηβοαβ Βοάΐβί&.ηαβ ραιίβ ίβΗία οοάίοββ ^Γαβοοβ βί ΐαΙί-

ηοβ Οαηοηίοίαηοβ οοπιρΐβοίβηίβ. Οχοηϋ 1854, οοΐ. 43 ββ. '

β = οοά. ΡαΠβίηυβ ^Γίΐβο. 3023. Εβί οηβιίαοβιιβ XV—XVΙ

βη,βο. ΟοηίϊηβΙ ίηίβΓ αΐΐα ίοΐίο 24 βαηάβπι ΤηβοάοΓαβ Αιι^υβίαβ

βρϊβίιιΐαπι φΐαπι οοά. α. οί. Οπιοηί, ΙηνβηίαίΓβ βοπιπιαίΓβ άββ

πι3ηυβοΓϋβ £Γβοβ άβ ΐα Ι>ίβΐίοίη. ηαίίοηαΐβ, Ραπβ 1888, Ιτοίβίβπιβ

ραιίίβ, ρ. 94.

/ = οοά. Ιιοηάϊηίβηβίβ (Μυββί Βπίαηηίοί), οΐίπι Βίοαηβηβίβ,

ρΐιιί. 83. ϋβ φΐο βοΓϊΐήί δαπιηβΐ Α^οοη^η, Α οαίαΐο^ιιβ οί

ίηβ Μββ. ρΓβββΓνβά ίη ίηβ Βήί. Μιιδβιιπι . . . (Ιιοηάοη 1782, 2 νοΐ.)

ρ. 348: ,,ΡΓΟΟορίυδ, ϊ,Γα£πιβη1;υπι έν άνεκάότοις βχ οοάίοβ πιβλ.

ΒϊΜ. ναί., οπιίββυπι ίη βά. Ιιιι^άηηβηβί 1620". Ηϊηο αρραιβί

οοάίοβ / βαάβπι οοηίίηβή α,υαβ οοά. ίη.

δ = οοά. Οχοηίβηβίβ Βοάΐβίαηυβ πιϊβοβίΐ. 187. ΕβΙ οηωία-

οβυβ, ίη ίοΐίο, ίϊ'. 47, βαβο. XVII. Ριοοορϋ ΟαββΗΐββηβϊβ ΗίβΙοΗα

Ατοαηα. Ιηοίρ. Β, νβΓοίβ λόγοις ίρρή&η ένταν&α (=7,15), βί

άββίηίί οηηι ξνμφόρον ποιεϊται (= 181, 1). Αάβοπρδϋ ίη πιαΓ-

£ΐηβ οοάίοϊβ ηοβίτί βοήοα λείπει ένταν&α έν τω παλαιω φύλλα

οκτώ, παρά τινος μιβαλη&ονς έκκεκομμένα , άξίον είς τεμάχη

χατακοπήναι αντον τον έναγονς άν&ρώχον, 90 ρα^ίηϊδ ίη ίοίυπι

οοπιρΓβηβηάϋιιΓ ίη βχβπιρΐβ.Γί, ςίυοά ρΓαβΐβΓί ηοωβη Ιοββρηί

ΟαβΙαηβί. ΡΓαβπιίϋίίυΓ ίτα^ηίβηίιιπι άβ Γβουβ & ΡβΓβίβ §ββίί»,

έπονεϊτο, χρημάτων μεν απειρον άρι&μόν άιανέμων. οι. Η. Ο. Οοχβ

1ϊΐ)Γ. οΗ. ρ. Ι, οοΐ. 740. ')

ΡΓα^πιβηία ΡΓΟοορϋ οοηίάηβηί βΜβπι ΐβχίοοη δηίάαβ, ΐβχίοοη

ηιιοά άίοίίυΓ ΖοηαΓϋβ, ΐβχίοοη νίηάοΐιοηβηββ , ΐβχίοοη Οαηία-

Ι)Γϊ§;ί6ηϊίβ ; ς[ιιοηιπι αάηοίανί ίη ηαο βάίίίοηβ ίαηίυπιπιοάο α

διιίάίΐ οίίίΐία, ηιιοά βίβ, ηπαβ οβίβή ΐβχίοο^Γαρηί αΙΙιιΐβΓηηΙ,

οοηίοχΐιιβ Ρτοοορίαηηδ ηοη βπιβηάαίυτ.

ϋβ ρ(1ίίΐοιιί1)ΐΐ8.

ΡτΌΟορϋ 0ίΐβδΕΓίβηδί3 'Λνίκδοτα ρππιυδ βάίάϊί, Ιιαίϊηβ

Γβάάίάϋ, ηοίίδ ίΐΐιιδίΓίΐνίί Νίοοίαιίδ Αΐβπιαηηιιδ, Ιιιι^άιιηί 1623,

1) ^παβ άβ οοάίοίουβ α—ί άίχί, ηαιιίία δυηΐ; β οαίαΐο^ίβ

οϋαίίβ.
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οοάϊοιοι1δ (τ βί 0, ηηοπιπι αΐίβπιπι βχ αΐίβΓΟ άβηναίυπι

βδδβ άίχίί ϊη Ρταβί. ρ. XΙV, βί ςίυΛιιδάαπι ίϊα§πιβηίίδ ιιδιιβ

εχ οοάίοβ Ρϊηβΐΐϊαηο α ΡβίτΌ Ρίίηαοο βί βιιίάο ΡαηοίΓοΐο,

Ρίηβίΐί ίαΠΐίΐϊατΐΙίιΐδ, βΧΟβΓρίίδ. ΗΐΟ νίΓ (1ΟΟίυδ ΠααχϊηαΟ

αοηπιϊηβ ίη§βηϋ ρΐυππιοδ ΐοοοβ ΐβϋοϋβΓ βπιβηάανϋ, ηοίαδ

,,οβηβΟΓίαδ βί ηίδίοηοαδ" οπιηίδ άοοίηηαβ ρΐβηαδ &ά οοη-

ίβχίηπι οοηδοήρδϋ. νβηιπι ίη ηαο βάίίίοηβ ηοη πιοάο

ππιίίΐυπι βΓΕί ϊηϋϊιιπι, δ«ά βίίαπι άββΓαηί άιιο 1οοϊ 57, 19

—58,2 βί 58, 18—60,22, φΐαβ ,,ραΓδ", ίηηυίί Αΐβπιαηηιιδ

(ρ. VΙ), ,,ίηίαππδδίπιαπι ΤηβοάοΓαβ εάιιοαίίοηβπι , νϊίΒπι

ΜΟΓβδφΐβ οοηίίηβί, α,ηαπι ιιί ηοδ νβΓίβΓβ δίηβ ΓηβοΓβ, δϊηβ

δίοπιαοηο ηοη ροίυίπιυδ, ϋα ηβηυβ ΐβοίυτΌδ αΐϊοδ ρηίαπιυδ."

Ιίβηιπι Αΐβπιαηπϊ βάϋίο ίγρίδ ίπιρΓβδδα βδί Οοΐοηίαβ 1669,

ίβΓίίυίιι σιιπι ,,αηίπιαάνβΓδίοηίουδ" Εϊοηβΐίί, Ρτοί. Ηβΐπιδί.,

Ηβΐπιβδίαάϊ 1654; αάάίία βδί ,,ΙπιρβΓαίοηδ Ιυδίϊηίίΐηϊ άβ-

ίβηδίο αάνβΓδΐΐδ Αΐβπιαηπιιπι , αηοίοΓβ ΤΗοηια Βίνίο,

Ι. 0. Κβ§ίδ Αη§ΐίαε Αάνοοαίο, οιιΓαηίβ Ιοαηηβ Είοΐΐβΐίο".

Ρΐυππια Είοηβΐίυδ βί Βίνίιιδ ίη Ρτοοορίιιπι βί Αΐβπιαηηυπι

(ΐϊδδβηιβΓηηί , ηηαβ βο πιίηοΓίβ αβδίίπιαηίιιΓ, ηποά ηβπίβΓ

δίηβ ίΓα βί δίηάίο αηβο(1οία ΐβ<*ίί, ψι&β ΡΓοοορη Οαβδαή-

βηδίδ βδδβ ,,ηιιΐΐο οβτίο ατ^υπιβηίο οδίβηάί" ροδδβ Εϊοηβΐήΐδ

ορίηαίιιΓ. Ιδ ουπι δοΐχιπι ίά δίυάβΓβί, ηί Ιυδίίηίβηυπι άβ-

ίεηάβΓβί, (1β οοηίβχίυ βπιβηάαηάο ηοη οο§ϋβνϋ. Νβηηβ

Οΐαηάίιιδ Μαΐίτβίιιδ, ηιιϊ Αηεοάοία αηηο 1663 ίηίβΓ οβίβΓα

ΡΓοοορϋ ΟαοδαΓίβηδϊδ ορβΓα βάίάαί, οοάίοίβηβ τβΐβ^βηάίδ

ορβΓαπι ηαναν1ί, Ιαπιβη ηοη δοΐηπι βχβπιρΐαΓ Ιιιι^άυηβηδβ,

ίη ηιιοά Ρβίπΐδ Ροδδίηυδ ναηαδ ΐβοίίοηβδ βχ οοάϊοβ 8β§ηβη-

αηο ίταηδίιι1βΓαί, δβά βίίαπι β οοάίοβ ΑπιΟΓΟδίαηο Α 182 δυρ.

βχοβΓρία εΛ βοάβπι ίΐΐο νϊτο άοοίο αοοβρβΓαί, υηάβ βίΐ,

(μιαβ ϊη βχοΓάίο άββΓαηί, δυρρΐβνϋ βί ρΓαβίβΓβα πηιΐίοβ

Ιοοοδ οοηϊβοίυτα βπιβηάανϋ. ΜαΐίΓβίϊ βϋίίίο ίίβηιπι ί^ρίδ

άβδοήρία βδί νβηβίϋδ α. 1729. Βαβοιιΐο ίβΓβ ίηίβηβοίο'

Ρτοοορϋ Οαβδαπβηδίδ αηβοάοίΕ βίνβ ηϊδίοτΊαπι αΓΟαηαπι

^ταβοβ Γβοο^ηονίί, βηιβηάανϋ βίο. Ιο. ΟοπΓ. ΟΓβΐΐίυδ.

Ιιίρδίαβ 1827 (οριιδ ,,ροδίιιπιυπι") , ϊηδβΓίίβ Πΐίβ άβ νίία

ΤηβοάοΓαβ ίαπιοβίδ ΐοοίδ. 8β(1 ηυΐΐυπι οοάϊοβπι ηίο β(ΐίίΟΓ

ΐβ§ίί, νϊχ ηηιιπι ΐοοιικι ΜϊοίίβΓ βηίβηάανίί, ββ, α,ηαβ α

Ι)*
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ρηοηβιιβ άβ ΜδίοΓίΕ ΕΓΟαηα βοπρία βν&ηΐ, ηβηηβ ίη ηοίίδ

ΟΓίίίοϊδ βί σΓαπιπιαίϊοίδ ηβφΐβ ίη ηίδίοηοίβ αιιχίί. ϋβίηάβ

αηηίδ 1833— 1838 οίιιπία ορβΓα Ρΐ'οοορίί β. ϋϊηάοΓίϊιιπι

βάίάίδδβ άϊχϊ ίη νοΐ. Ι ρ. Κν. Ιδ ίη Ιβτϋο νοΐηιηίηβ, οιιπι

Αΐβπιαηηί βί ΜαΐίΓβίι άίδδβΓίαίίοηβδ Γβρβίϊνίδδβί, δίο δβ

βχουδαί: ,,Ουπι ΐίϋταώ ταίϊοηβδ (ϋιιίϊυδ άίβΐπ'ί ηιιϊιιδ νο-

ΐηπιϊηίδ βάίίίοηβπι ηοη ραίβΓβηίηΓ, οπιίδδίδ οοάϊοιιπι \ταίϊ-

οαηοπιπι αΐίοπιπιηυβ οοΐΐαίίοηιοιιδ, ηοηάυπι α1>δΟΐιιίϊδ . . .,

ορβΓΕ ηοδίΓα αη^υδίίοΓίουδ ηιιαπι δοΐβπιηδ βηί&ιιδ βδί

οίΓΟιιΓηδοΓϊρία". Ιηάβ δαϋδ βΐηοβί ϋϊηάοΓβυπι . ηίδίοπαηι

ίΐΓοαηαπι ραιιΐιιπι οοιτβχίδδβ. ΕβίδΗί ίβωβη ίη ηιιηο ΐϊββΐΐιιπι

βπιβηάαίίοηβδ άβ ιη&ΐφηβ βχβπιρίΒΓίδ Αΐβπιαηηίαηί, ε[ιιοά

ροδί πιΟΓίβπι Εβίδΐϊϋ ίη βίοϋοίηβοαπι Γβ^ίαπι Ηανηίβηδβηι

ίΐΐαίυπι βδί, εώ Ο. Ό. Βίοοηίο άβδοΓίοβηάαδ οιττανϋ βί ίη

ιιδιιπι διιιιπι οοηνβΓίίί. Ρΐιιδ ορβταβ φΐαπι ϋίη(1Οΐ'βιιδ Ιιί-

δίοπαβ αΓοαηαβ ηανανίί Ρ. Α. ΙδαπΛβιΊ;, φΐϊ βαπι άίνιιΐ^ανίί

1ιιιίβίίαβ ΡαΓϊβίοηιπι &. 1856. ΟοηίίηβηίιιΓ βηίπι ηαο β(ϋ-

ίίοηβ: Νοίίοβδ δητ ΐβδ βοηίδ <ή δυΓ Γαυίοπίβ άβ ΡΓοοορμ.

ΒοπιπιαίΓβδ ά.βδ οηαρίίΓβδ. Ταοΐβ οηΓΟηοΐο§ίείΐιβ. ΑάάβΓχΐβ.

Οοηίβχίυδ ^Γαβουδ ηίδίοπ.α6 ω'οαηαβ βί νβΓδίο ΡΓίΐποο-

^αΐΐίοα. Νοίβδ ρηίΐοΐο§ίο[ηβδ. Νοίβδ ηίδίοΓία,ηβδ δοπιπιαϊνβδ.

ΕβπιαΓφΐβδ διιΓ ΐβ ίβχίβ ραΓ Ν. Ρίοοοίοβ. Νοίβδ (1β ΓαιιίβιιΓ.

Νοίβ ΙΓΘ διιΓ ιιηβ οοιτβοίίοη άβ ΡΓοοορβ ραι' ΜαΓίίη.

Νοίβ Π. Εοπιβ βί δβδ βηνίΓοηδ. Νοίβ ΙΙΙ. ΟΕΓΙβ άβ ΐα

Βακδβ Ε§νρίβ. ΙδαπΛβΓί, οιιπι Γαπδβίπιβ οοηίβχίυπι ϋϊηάοΓ-

βαηιιπι πιιιίαΓβί, δίίΐηπι ηίδίοΓίαβ αΓΟαηαβ βχιηάβπι βδδβ

φΐβπι ΠοιΌπιπι άβ ββΐΐίδ, τβοίίδδίπιβ νκϋί, πιιιίίίΐδ ηοί&δ

ηϊδίΟΓίΟαδ αάάί(ϋί, δαβρβ ίαπιβη, ηηιά ναΐβαηί νβιΊΐα ΡΓο-

οορϋ, ηοη ίηίβΐΐβχίί, ηιιο Γαοίιιπι βδί, ιιί βϊυδ νβΓδίο ΡΓαηοο-

§αΠϊοα βτΎΟΓίοιιδ βοαίβαί, ίά ι^ιιοά Ρ. ϋαηη ρ. 494 άβπιοη-

δίΐ'Ενίί. Οιιπι οπιηίυπι βι1ίίοηίΓη, ηηοΓηπι ηιβηίϊοηβητι

ίβοϊ, ηιιΐΐιιδ ίβΓβ αΐίοδ οοάίοβδ ίηβρβχίδδβί αία,ηβ Ν. Αΐβ-

πιαηηυδ, οπιηβδ οοάϊοβδ α(Ιηίΐ)βΓ0 δίηάιιίί Μ. Κτα§βηίηηίΐϊΟν.

ηιιί αηβοάοία ηυαβ (ϋοηηίηΓ, βάϋϋ: ΙιιΓίβνί 1899. Ηϊρ

νίτ άοοίιιδ ρΐιιππιοδ ΐοοοβ βχ βάβ οοάίοϊδ 6', πιιιΐίοδ οοη-

ίβοίιιΓα οοΓΓβχϊί. 8β(Ι ουπι οοάίοβπι Ρ ηοη ηονίδδβί ηβς[υβ

οοάϊοβδ ρ αϊ α β οοάϊοβ & βυχίδδβ ηβηυβ δβπιρβΓ ηιιϊά

"Ν
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δψηϊ&οβηί νβΛα Ρτοοορϋ ίηίβΐΐβχίδδβί, δαβρβ ΐβοίίοηβδ πιβη-

άοδαβ ϊη οοηίβχίυπι τβοβρϊί, νβΐιιί ΐιίβ ΐοοίδ:

49, 21 εγκελενβαμένη δοηρδί, ηιιοά αηίβα βίίαπι άϊοίιιπι

βδΐ: περιβεβλημένη] εγκελενβαμένην ΚΓαδ. οιιπι οοάά.

49, 21 αλλά παβο βά. οιιπι οοάιΐ.] ΚΓαϋ. οιιπι ΜαΜτβίο

δοπρδίί άλλα, οπι. ϋίηά., δβ(1 οιιπι αλλά δαβρβ αάϊπη^αίιιΓ

ίπιρβΓα&νο, ϋίαπι ίβπιϊηίΐπι ΟΓαίίοηβ Γβοία: αλλά &άρβει,

οταϋοηβ οΐιΐϊφΐα αλλά 9αρβεΐν άίχίδδβ αρραΓβί.

66, 4 κρνφαίον ΐιαβο βά. οιιπι οοάά.] κορνφαίον Κταδ.

οιιπι βάά., οί. Ή.γ 4, ρ. 16.

69, 17 ένεβίβαξε Ρ8, ηίιβο βά.] άνεβίβαζε £, ΚΓαβ.,

οι. III 130, 11.

79, 9 βχεδόν τι ειπείν δοπρδί] ειπείν βχεδόν τι οοάά.,

<(ώς)> ειπείν βχεδόν τι οοηίο. ΚΓα§., οί. Ι 49, 8.

83, 12 άβπαξομένην δοηρδϊ οιιπι & ϊη πιαΓ§.] άίΛαβο-

μένην €γ να οοηίβχίιι, Ρ 8, ΚΓαδ. Οιιπι ΤηβοάοΓβ. βχ

Αβ^τρίο βί Αίτίοα ΓβάΐΓβί, δαίηίανίί βαπι Μαοβάοηία. οί.

IΙΙ 61, 12.

86, 16 λόγω βοηρβί οιιπι οοάά.] (ούδενι} λόγω ΚΓαβ.

οιιπι Κθίδΐπο. λόγω ίάβπι βί§ηίηοίΐί ηιιοά ,,δρβοίβ".

99, 12 Ήρίω δοΓίρδί οιιπι οοάά.] Ήραίω Κι&&. οιιπι

Αΐβπιαηηο, δβά οί. 6βοΓ§'. Οοά. άβ αβά. ΟΡ. 117, 7. ΜΟΐΐβΓ,

ΡΗβ ΙV 385.

102, 14 τινα των προβκεκρονκότων δοΓϊρδϊ] τι τον προβ-

,/.εκρονκότα ΚΓα§. οιιπι οοάά., οί. ΠΙ 96, 22.

103, 11 μεν της &8, ΐιαβο βά.] μεντοι Ο, ΚΓαδ.

109, 17 Λέοντα δοήρδί, φΐοά ηϊο ΓβίβΓβηάατΊυΒ ϊάβπι

βδί ηιπ ρ. 179, 2 Ιιβοη άίοϊίιιΓ.

122, 20 πρότεροι» ονκ ολίγων Ρ 8, ηαβο βά.] ονκ ολίγων

πρότερον (τ, ονκ όλίγω πρότερον ΚΓαδ. οιιπι Αΐβιιι.

125, 11 πραίτωρα δη (μων^\ βίο ΒοηΒβηάηπι βδββ βχ-

ροδυί ίη αρρ. οπί., πραίτωρα δη οοάά., πραίτωρα \δη]

Κταδ.. ηυϊ αποίοΓβδ' ΡΓΟοορϋ αβφΐαΐβδ ηοη αάηϊοιιϊί.

127, 17 χρόνον οοάά., ΐιαβο βά.] οιιΓ Κιαδ. δοηββηάιιπι

οοηίοίαί (τον^> χρόνον, βομιίάβπι ηοη ίηίβΠβ^ο ; τοϋτον τον

γέλωτα οοηίιιη^βηάα διιηί.
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129, 19 (βτε') αάάβηάυπι βδδβ ίαπι άβΓηοηδίχανΐ ΐη

Ηγ 2, ρ. 41, Κταδ. διιρρΐβνίί ώς, οί. ίαπιβη ΙΙΙ 147, 16.

131, 19 δ τι δη οοάά., ηαβο βά.] ίίτε δη Κταβ. οιιπι

Ρϊοοοίοβ. οι. ίαπιβη ΠΙ 37, 14.

136, 25 —137, 1 πλείβτων—άπεμπολείν οοάά., ηαβο

βά. = ρΐυήπιί νβηάβΓβ] ηλείβταις—άπεμπολεΐν Κταδ. οιιπι

Αΐβπι.

137, 15 οίκω δημοβίφ (= ηοιτβο ριιΜϊοο) οοάά., ηαβο

βά.] οϊκοι τω δημοβίω ΚΓ3β., δβά ο£. ΙI 280, 4.

144, 5 ονπω οοάά. , ηαβο βά.] οντω Κταβ. ουπι Αΐβ-

πιαηηο. ονπω διεφ&αρμενοις = βίδ, φΐί ηοηάυπι ρβήβΓαηί.

151, 24 αρχήν (= ϊηίίίο) οοάά., ΐιαβο βά.] άρχων Κταδ.

(ρβΓ βΓΓΟΓβΠχ?) ΟυΠΐ 1δα11χββΓίΟ.

158, 5 αύτονς άφείλετο εν&νς Ρ, ηαβο βά.] άφείλετο

αντονς (τ, Κταδ.

166, 14 βκή'ψεώς (?Ρ, ηαβο βά.] εκ οκήψεως 8, (επι) βκι)-

.ψεώς Κταδ. οιιπι Εβϊβϋο, οί. ίαπιβηΙ 198, 20. ΠΙ 179,5—6.

167, 2 αντον οοάά., ηαβο βά.] αντω Κταδ., ίτυδίΓα.

ο£. Ι 317, 18. Ι 334, 14. Ι 352, 16.

170, 2 το τοιοντον Ρ, ηαβο βά.] τώ τοιοντον &8, ΚΓα§.,

δβά οί. ΙΙ 268, 13. ΙΠ 133, 24. άβ αβά. ΐϊΙ). Ι, οαρ. Ι 16.

173, 18 ομώς Ρ, ηαβο βά.] ώμώξ (?, ΚΓα8.

179, 10—11 βαδιλεως Ρ8, ηαβο βά.] βαβιλίδος &, Κτα§.

Ηοβ ΐοοοβ αίίιιΐίδδβ βαίίδ ηα1>βο; άβ αΐίίδ, ϊπιρηππδ άβ

οοηίβοίυπδ πιβίβ αΐίαβ άϊοαπι. Νοίαδ ΐιϊδίοποαδ Κταββηίη-

ηίΐίον βάϊίϊοηί δηαβ ηοη αάάίάίί. Εβδ ου.ηι ϊία δίηί, ηονίΐ

βάίίίο ηοη νϊάβίιιτ δυρβΓναοαηβα. Ιαπι αηηίδ 1893/4 βί

1898 Εοπιαβ, Μβάίοΐαηί, Ιιιιίβίίαβ Ραηδϊοππη οοάϊοβδ ορ-

ίϊπιοδ οοηίιιϋ, βίβφΐβ ιιδυδ οοηίβχίυπι οοηδίϊίιιϊ, άβϊηάβ

ηυίιιδ ηιιοφΐβ ΐΛβΠί δίη^ιιία οαρίία ίη ραΓα^Γαρηοβ άίνίδϊ,

ίβδίϊπιοηία αηίίφΐοπιπι αυοίοπιπι βί ή'α^πιβηία α 8ιιίάει

οίίαία αοουΓαίβ αάηοίανϊ. Οιιπι ίαπιβη οοηίβχίιιδ ηϊδίοΓίαβ

αΓοαηαβ πιηΐίο πια^ίβ πιβηάϊδ βί ΐαουτιίδ άβρΓαναίιιδ δϋ

ηυαπι οβίβΓΟπιπι ΡΓΟοορϋ ορβηιπι, ρβπηηΐίοδ ΐοοοβ οοη-

ϊβοίηΓα δαηαΓβ οοηαίυδ διιπι, α,ιιοά βαίίδ αρραΓβί βχ αρρα-

ταίυ οηίίοο.



ΡΕΟΙίΕβΟΜΒΝΑ. ΧΧΠΙ

Οβ αηοίοΓΪίαΙβ Μβίοη&ρ, ηη»© ΛϊοϊίπΓ 3ΐ'(';ιιι;ι.

Ηϊο ΠΙιβΓ, φΐ6πι ΡτΌΟορϋ βδδβ ίη ηιιΐΐο οοάίοβ ρππια

πιαηυ αάηοίαίυπι βδί πχηϊ ίη Ρ, ιΛί ίοΐίο 62 ϊηνβηίίυΓ διι1)-

δοιϊρίίο τέλος ίβτορίας προκοπίον τα κατά βελιβάριον / και

Ιονβτινιανον / διαλαμ- / βανού- / βης, Β. νίήδ άοοίϊδ Γβοβη-

ΰοιιοιιδ άίοϊ δοΐβί ηϊδίοπα αΓΟ3ηα, α,ηαπιηιιαπι ηαο ϊη-

δοήρίϊοηβ ηοη πια§Ϊδ (1ί§ηιιδ βδί ηυαπι ηϊδίοΓία βοοΐβδϊαδίίοα

Ιοαηηίδ Ερηβδίηϊ ηοη ίϊΒ, πιιιΐίο ροδί ΡτΌοορϋ αβίαίβπι

οοηδοπρία , ϊη ψια ηαιιιΐ πιίηοΓα οοηνίοία βυηί Ιυβίίηο

φΐ3.πι Ιιιδίίηίβηο α ΡΓΟαορίο. Εβοίϊυδ βιιπι άϊοαδ „8ιιρρΐβ-

ιΒβηίιιηι ΐϊΙηΌπιπι άβ ββΐΐίδ", φΐϊρρβ ηυο ηαιτβηίυΓ βαβ τβδ,

φΐαδ αηίβα δίΐβηίίο δβ ρΓαβίβΓίδδβ αυί ηυαηιπι οαυδαδ

ϊϊβΓΓβ δβ αιιδηηι ηοη βδδβ ίρδβ άϊοϊί ΡΓΟΟορίιιδ 4, 10.

Νοηηιιΐΐίΐδ Γβδ τηβίοΓβπι Οαβδαπβηδβπι ίτα ϊηοβηδυπι απιρίί-

ϋθβ.δδβ βί αυχίδββ φΐαπια,ιιίΐπι νίχ (ΐιιϊδηυίΐπι ηβ^βί, ίαηιβη

ρΐιιιάπιαδ ά& νβπίαίβπι αβ βο ηΕιταίαδ βδδβ ρτΌΐ)αίυΓ ίβδίί-

ιηοηϋδ αβφΐαΐίιιπι νβΐυί Ευα^ηί, φΐϊ ίΓαάί4; ΙV 32 'Τιχην

Ά καϊ ετερον τω Ιονβτινιανω παβαν &ηριώδη γνώμην ίκ-

βαΐνον, ειτε δε φύβεως άμαρτία, είτε δειλίας τε και φόβων

ϊκγονον, ονκ εχω λεγειν, έκ της δημώδονς βτάβεως τον

Νίχα την άρχην ε'λκον. Έδόχει γαρ Ο'ατέρφ των μερων,

ΐω κνανεω φημί, άτεχνώς προβκεκλίβ&αι ες τοβοϋτον ωβτε

'/.αι μιαιφονίας αντονς εν μέβη ήμερα καϊ ίν μέβη τη πάλει

ϊςγάξεβ&αι των απ έναντίας, καϊ μη μόνον ποινάς μη δε-

διέναι άλλα καϊ γερων άζιονβ&αι, ως πολλονς άνδροφόνονς

ιντεν&εν γενέβ&αι. Έξήν δε αντοΐς και τοις οϊκοις επιέναι

καϊ τα εναποκείμενα κειμήλια ληΐξεο&αι καϊ τοις άν&ρώποις

ΐας υφών πιπράβκειν βωτηρίας. Και ην τις των άρχόντων

ιϊργειν έπειρά&η, περί την βωτηρίαν αντην εκινδύνενεν.

Ο&εν αμελει εϊς τις την ίωαν επιτροπενων άρχην, έπει

Ινίονς των νεωτεριζόντων νεύροις έβωφρόνιβεν, ανά το με-

Βαίτατον της πόλεως νεύροις ηκίο&η τε και περιηνέχ&η.

Καλλίνικος δε των Κιλίκων ηγούμενος, δύο άνδροφόνω

Κίλικε, Παντον και Φανβτΐνον, επελ&όντε οι και διαχρή-

Βαβ&αι βονλομενω, επει ταΐς έκ νόμων ποιναΐς έκτέ&εικεν,

ανεβκολοπίβ&η, ποινην νπερ όρ&ης βννέοεως και των νό
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μων ταύτην καταβαλών. Εντεΰ&εν οι &ατερον μέρονς τά

οικεία φεύγοντες καϊ προς ούδένων άν&ρώπων δεξιούμενοι,

άλλα καϊ ως αγη πάντο&εν ελαννόμενοι, τοις δδοιποροΰβιν

εφήδρενον λωποδνβίας τε καϊ μιαιφονίας εργαζόμενοι, ως

πάντα πλήρη Φανάτων άωρων λεηλαβίας τε και των λοιπών

ατοπημάτων είναι. "Εοτιν δε ον προς τα εναντία μεταχω-

ρήβας καϊ αντονς διεχρήβατο, τοις νόμοις εκδούς ονς άφη-

κεν άνά τα άβτη άνοβιονργεΐν βαρβάροις ΐΰα. Και τά μεν

περί τούτων λεπτομερως λέγειν κρεΐττον και λόγον και χρό

νον" άπόχρη δε ταΰτα τεκμηριώβαι καϊ τά επίλοιπα.

Ηαβο βί βα , φΐε,β IV 30 άβ αναπ.ίία Ιυδίίηίαηί (ϋοίί

Ειια^Γιιιβ, ιιίπιπι β ΡΓοοορίο ΐιαιιδβΓϋ; Εβοηβ, ίη πιβάίο Γβ-

ΐϊηφΐο; ηοο οβΓίηπι ββί Ειια^ήυπι , φιϊ β§βΓ6ί ίηοβδίπιιιιη

ίβΓβ αηηιιπι, οιιίιι πιΟΓβΓβίιιΓ Ιιιδίίηίαηυδ , βί ίρδιιπι αΙ>

αβηιιαΐι&ιιδ πιΜΌΓίουδ ηαίυ ροίιιϊδδβ οο§ηοδοβΓβ, εμιοπιοάο

ΐιίο ίπιρβΓαίοΓ Γβπι ρΐΛΐίοΕΐη ίΐάπιϊηίδίΓανίδδβί. Αβίηβιϊιιιίι

φΐοφΐβ, Ιιιδίϊηίαηί (ΠιΓη.ίοΓβπι, Γβπι ίαππΐίΕΓβΐη οϊνίηπι βί

νϊνοηιπι βί πιΟΓίιιοηιπι αιτίρυίδδβ ηαιταί ίάβτη Ειιίΐ§Γ. V 3

Λι&έριος δε δια πάβης ίων βνκοφαντίας, και τάς τε των

ζώντων των τε τελεντώντων τάς ούβίας ληϊξόμενος ονόματι

της βαβιλικής οικίας, ης επι Ίονβτινιανοϋ προνβτήκει . . .

Νοη πιίηιιβ φιαπι Ειια§ηυδ ίαοίηοπιπι Ιιι3ίϊηίαηί πια^ϊ-

δίΓαίηυιπ ί6δίίδ Θδί Α§ΕίΗί3δ 252, 2—255, 1. 284, 13—

285, 2.0. 305, 13—306, 9. Ιη Ιοαηηίβ Ι^άϊ νβΓο ΐίΜδ

ίηνβηίιιηίιιΓ ηαβο:

(250, 1 3) ό πονηρος Καππαδόκης δννάμεως επιλαβό-

μενος δημοβίας απειργάβατο δνμφοράς, πρωτον μεν δεομά

καϊ πέδας καϊ ποδοκάκας καϊ βίδηρα προ&εϊς ενδον της

πραιτωρίας ανλής ίδιωτικήν εν δκότω φνλακήν άφορίβας

ταΐς ποιναΐς των νπ' αύτω τελούντων, Φάλαρις ωδπερ

άνανδρος καϊ μάνοις τοις δούλοις ίβχνρότατος, εκεί τε ένείρ-

γων τονς πιεζομενονς, ούδένα τύχης οίαβοϋν εξαιρούμενος

των αίκιβμων, άναρτων τε απλώς άζητήτως τονς μόνον

έ'χειν χρνβίον διαβαλλομένονς καϊ ή γνμνούς η νεκρούς

άπολύων. καϊ τούτων μάρτνς μεν ο δήμος, εγώ δε οϊδα

&εωρί>ς γενόμενος καϊ παρών τοις πραττομένοις. καϊ οπως

ίρώ. Ανιίοχός τις, ηδη γέρων την ήλικίαν, έμηνύ&η αύτω
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χρνβίον δεβπότης εϊναί τινος' βνβχών ονν αντόν καλωδίοις

βτιβαροΐς άνεδηβεν έκ χειροΐν, εως ε%αρμος γενόμενος 6 γέ

ρων νεκρός των δεβμών ηλεν&ερώ&η. ταύτης έγω της

μιαιφονίας γέγονα &εωρός' ηπιβτάμην γαρ τον Αντίοχον.

Πραξις μεν ονν αντη τω Καππαδόκη παβών μετριω-

τάτη. και είτε γονν μόνος ταΐς άδικίαις ένεγρνπνει. Βρι

άρεως δε κα&άπερ δ τοΰ μν&ον μνρίας χείρας ε'χειν τοις

ποιηταΐς λέγεται, οΰτως . . . εκεΐνος άλάβτωρ απείρονς νπονρ

γονς των κακών εχων ονκ επί της βαβιλέως μόνον είργά-

ξετο, άλλ επι πάντα τόπον τε και χώραν άπέοτελλε τονς

ομοίονς αντω, δίκην εξειπότηρος τον απανταχον λαν&άνοντα

τέως όβολον άνιμώμενος. έκ δε των πολλών ενός προς

άπόδειξιν της των λοιπών βδελνρίας άναμνηβ&ήβομαι ....

255, 19 και ε'ί&ε μόνος αυτός και μόνην ίκείνην την

επαρχίαν ετνχε διατρώγων, καΐ μη καθ εκάβτην πάλιν τε

και χώραν οϊος αντός αλλοι και χείρονς αντοϋ, τον δποια

ί' αν κατορωρνγμένον όβολον αναβπώντες παρηλ&ον, βτρα-

τόν άλαβτόρων και βτίφη Καππαδοκών επιβνρόμενοι. ΡβΓ-

ππιΐία Άϊϊά ηατΓαί Ιοαηηββ Ιιγ(1ιιδ (1β Ιοαηηβ Οαρραάοοβ;

ΐιίο Οαρραάοχ ίιιϊί ρΓαβΓβοίιιδ ρΓαβίοήο βί οιιπι αηηο 532

ά Ιυδίϊηίαηο ρορυΐο Βγζαηίϊηο £Γαίιιιπ ίαοίβηίβ α ππιιιβΓβ

δίΛπιοίιιδ βδδβί, ραιιΐο ροδί ϊη ρήδίϊηαπι άί^ηίίαίβιη Γβδϋ-

ίιιίιιβ βδί βαπιφΐβ §βδδϋ υβφΐβ Β.ά α. 541. 8ί διιπιπιιιδ

πια^ϊδίΓαίυ.δ Ιιιδίϊηίαηί ίαΐίδ Γιιϊί, φΐαίβπι βιιπι ίυϊδββ Ιοαη-

ηβδ Ιιγάιιδ άίοίί, νίχ ΟΓβάαβ ναηαδ βδ3β ΡΓΟοορϋ φΐβΓβΐαδ.

ΡοΓΓΟ αριιά ΡΓΟΟΟρίυπι 23, 19 ΐβ§ίπιιιδ ΡΗοίίιιπι, Ββ-

ΐίδατϋ ρΓίνί^ηιιπι, ΤΐιβοάοΓαβ ϊταπι ίυ^ϊβηίβτη Ηίβ-

ΓΟ3Οΐ.τπιϊδ ιιιοηΆθ}ίΐ ΐιαΜίηπι βιιπιρδίδδβ. ΡΗοίϊιιπι

ηοη ϊηοβηδηπι δίιιάίο νϋΕβ πιοπαοίποαβ ίοηδηπι βδδβ ίΓαάίί

Ιοαηηβδ Ερίιβδ. ρ. 31 β 8/ΓΐΕΟα ϊη ΐίη^ιιαπι ββπηαηίοαπι

νβΓδιιδ δίο : ϋίβδβΓ ΡΗοίιιιδ (άβΓ Ευδ Ραΐαδίίηα ηαοΗ άβτ

Ηαιιρίδίαάί §β]ίθπιπιβη τνω') \νβτ άβΓ 8οΐιη άβδ λνβϊββδ άβδ

ΒβϋδίΐΓίυ.δ, ηαπιβηδ Αηίοηίηα. Ό& άβΓδβΐββ ίπι ΗββΓβ δίοΗ

ββίαηά ηηά πιίΙ Ββϋδω' ζυ ΚΓίβ^βπ βΛΐδ^βζο§βη τταΓ, δΟ

2ΐη§ βΓ ζηΐβίζί αιιδ ίΓ§βη(3 βίηβΐη Οπιηάβ ΐιϊη\νβ^,

δοΗοΓ δίοΗ άαδ ΗααΓ ιιηά ζο§ άαδ Μοηοΐΐδ^βνναηά

αη. ΖιιΓ Ιιβββηδ\νβϊδβ βίηβδ Μ. η.ββΓ \υαΓ βΓ ηίοΗί ζυ
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βήη^βη, βοηάβΓΠ ϊτ\ι§ άαδ Μδηοηδ^β\ναηά ηιιΓ άβπι Ναΐηβη

ηαοη. ΝαοΗ ΙοιΓζβΓ Ζβίί αίαβτ, άβ. βΓ δβίηβ λΥϊΐάηβίί άιιΓοη

άίβ Ββΐί^ίοη ηίοΗί ζη οβζ&ηπιβη νβπηοοηίβ , βίΐίβ βΓ ΐιϊη

ζυπι ΚαϊδβΓ. ϋίβδβΓ αίδο \ναΓ, ο1>\νοηΐ πάί άβΓ Μδηοΐΐδ-

δίοΐα άβπι Αυββπι ηαοη οβΜβίάβί, \νβ^βη άβΓ βπιρδΓίβη

βαπιαηίαιιβΓ ίη άϊβ ΡΓΟνίηζβη νοη 8νπβη ^βδοηίΛί \νοΓάβη.

Ό& βΓ ηυη άβη ΜβηδΟηβη σβίαΠβη, βοίί δβίηβη δοηδρίβΓ

αββΓ ΐ)βΐβϊ(ϋ§βιι \νοΠίβ υηά αιιοη δΟηπιιιίζί^βη ββ\νϊηη ιιηίβΓ

(νβΓδοηίβάβηβη) νοΓ\ναηάβη βΓδίΓβΜβ, δο νβΓΐβ^ίβ βΓ δίοΐι

ίΐιιί Ρΐιιηάβπιη^, ΒβΓαυΐ)υη§ ιιηά ΕΓρΓβδδιιη^, αιιί ΖβΓβίδ-

ηιη£ υηά άαδ νβΓάβΛβη άβΓ Ιιβυίβ, \νίβ νοη οαΛαΓίδΟηβη

Οβίαη^βηβη αΐΐβΓ ΡΓΟνίηζβη άβδ Οπβηίδ, άβΓ §τδββΓβη 'ννίβ

άβΓ ΜβίηβΓβη, δο άαβ δβίβδί άίβ ΒίδΟηδίβ υηά ΚΐβιϋβΓ

αΠβΓ 8ίαάίβ νοΓ ίηπι ποηβη. ΑββΓ αυοη αΐΐβ, \νβΓ βδ ηυη

ίπιπιβΓ \ναΓ, δβί'δ ϊη άβΓ ΒΙαάί οάβΓ δβί"δ αυί άβπι Εαηάβ,

νοη άβηβη βΓ βΓίυηΓ, άαβ δίβ ΒΓΟί αυί βίηβη Τα§ ββδαββη,

βΓ^Γίίϊ βΓ, ρΐϋηάβΓίβ δίβ αιιδ, ΐίβΛβΓίβ δϊβ βϊη, ηίη§ δίβ αιιί

υηά ίοΐίβΓίβ δϊβ. ΕΓ νβΓίαη^ίβ νοη ίηηβη άίβ 8ιιπιηιβ νοη

βϊηβπι Ρίυηάβ βοΐά Γϋτ δβϊηβη Τβίΐ, πιοοηίβ βδ (άβΓ Ββ-

ίΓβββηάβ) ηυη οβδίίζβη οάβΓ ηίοηί; 3α \νβηη βΓ δο^αΓ δίοη

δβΐϋδί, ββίηβ ΚϊηάβΓ, δβϊη Ηαυβ υηά δβίηβη Ββδίίζ ηαίίβ

νβΛαυίβη πιϋδδβη, βο ΐν&Γβ ββ υηπιδ^ΐίΰη §β\νβδβη, άαδ

ν^ΟΓί δβϊηβδ Μιιηάβδ ζυ δηάβΓη. ΕΓ ηαηηι ηαπιΐίοη δβίηβη

Τβϊΐ υηά δα§ίβ: βί1) νίβΐβ Ρίυηάβ; άβΓ Καίδβτ ϋβάατί

άβδ ββΐάβδ ζυ δβίηβη Κτίβ^βη. Αιιί δοΐοηβ 'ννβίδβ

δαπιηαβΐίβ βΓ άίβ Ταίβηίβ αη υηά δοηίΟΐίίβ δϊβ ίοτί,

άαπιϋ; βΓ άίο Ββίυ^ηίδ βΓηίβΐίβ, ζυ ίυη, νναδ βΓ

ηυτ ίπιηιβΓ ^νοίΐβ . . .

Ώά πιυϋα ροηάβΓα αυή, οίαπιίίαοαί Ρηοίίυδ, αυί Ιυδίί-

ηίαηί βί Ιυδίίηί αβίαίβ νίχίί, ίηιρβΓαίοΓί ορυδ βδί ρβΟυηία

αά ββΐΐα §βΓβηάα, ίάβπι ροδίυΐαίιαηί οπιηβδ πια^ίδίΓαίυδ

Ιηδίίηίαηί ίΐ οίνί1>υδ Εοπιαηίδ, ε[ιιοά ίρδιιπι πιαχίπιβ ηυβΓϊ-

ίυΓ ΡΓΟΟορίιιδ ίη ΐιίδίοηα αΓΟαηα. Νίπιίηιπι οηπι Ιιιδίί-

ηίαηιιδ πιιιΐίο ρΐηι'α ββΐΐα ^βΓβΓβί φΐαπι αΐϋ ίπιρβΓαίοΓβδ,

διια δροηίβ αρραΓβί βί πιδίοΓβ ρβουηία οριιδ ίηίδδβ. ϋί

οβΐΐυπι ίηίβιτβ ροδδβί ναηάαΐίδ, Γβάβπιίί ραοβπι α ΡβΓδίδ

υηάβοίπι πιίΐίοιιδ ροηάβηπη. οί. ΡΓΟο. Ι 115, 3.
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8ιιηί ηοιηίηβδ άοοίί, φΐί ίηίυηα ΡΓΟΟορίυπι νίίιιρβΓβηί,

φΐοά άίοαί ΤηβοάοΓΕπι Αηαδίαδίιιπι ηβροίβπι δυιιπι άβδροη-

θβΓβ νοίυίδδβ βΐίαβ Ββΐίδβτϋ, οιιπι ΤηβοάοΓαβ ρΓΟ^βηίβδ ηοη

ίιιίδδβί. (3ηαπιφΐαπι βηίπι ηβροίυπι ΤηβοάοΓαβ ίη ΐίίίβΓΐδ

Οταβοίβ αιιί Ιίαίϊηίβ πιβηίίο ηοη βί, ίαπιβη ηοππηα βΟΓυπι

ίηνβηίδ ίη ΐΛη.δ αηΟίοπιιη 8νΓϊαοοΓυπι νβΐηί ϊη Ιοαηηίβ

Ερηβδ. ηϊδί. βοοΐβδ. ίη ββπηαηίοαπι Ηη^ηαπι ίΓαηδΐαία ρ. 55

ϋβΓ 1δΜίοηβ «Γοηαηηβδ, άβΓ αυδ άβπι ββδοΜβοΜβ άβδ ΚαίδβΓβ

Αηαδίαβϊυδ δίαπιπιίβ ιιηά αηοη βϊη ΤοοηίβΓδοηη άβΓΚαί-

δβΓίη ΤηβοάοΓα. ρ. 196 Αίηαηαδίυδ, ΤοοΜβΓδοηη άβΓ

ΚαϊδβΓΐη ΤηβοάοΓα: Αάηοίαί αυίβπι 8οηδηίβΐάβΓ ίη νβΓδίοηβ

ββπηαηίοα Ιοαηηίδ Ερηβδίηί ρ. 269 Αίηαηεδίυδ ίήίί οβ-

Γβίίδ ββί ΒαΓ-ΗβΙίΓαβυβ αΐδ Μίίίβΐ^ΐίβά ζ^ϊβοηβη Αδοοδηα^ηββ

ιιηά ΡΜΐοροηιιδ αηϊ: ΕΓ βΓζαηϋ: ϋαπιαΐδ ηαίίβ άϊβ Κ.

ΤηβοάοΓα βίηβη ΤοΟΜβΓδοηη , ηαπιβηδ Αίηαηαδίυβ . . . οΓ.

Μίοη. 8ντ. ρ. 197 Αίηαηαδβ, ρβίίί-βίδ άβ ΓίπιρβΓαίΓίοβ

ΤηβοάοΓα . . . (}υίά? ηιιοά ΤηβοάοΓαπι Γβπι ρηοΐίοίΐπι ουπι

Ιιιβϋηίαηο Γβχίδδβ Ιυδίίηίαηυδ ίρδβ άίοίί ίη Νον. VΙΙΙ οαρ. Ι

Ταντα απανια καθ' εαντοΰς βονλενβάμενοι κάνταν&α

κοινωνον τον βονλεύματος καραλαβόντες την εκ

&εον δεδομίνην ημΐν ενβεβεβτάτην βννοικον, ουίυδ

ίηιρβπα πια^ίδίΓαίυδ ίϊπιοΓβ οοαοίοδ πια^ίδ ββοιιίοδ βδδβ

ηιιαπι Ιυδίίηίαηί ίηίβΐΐβ^ίπιυδ βχ βϊδ, φΐΒβ ιΐΆττ&ί Ιοαηηβδ

Ερη. ρ. 141. Βίβδβδ νοίΐί ηιιη 1&§ άβπι ίτοπιπιβη «Γιιΐίαηυδ

απι ΗβΓζβπ, ιιηά βΓ §ίη§ ηίη ιιηά υηίβιτίοηίβίβ άίβ δβΐί§β

ΚαίδβΓίη Τηβοάοτα άανοη, άαπιίί βίβ δίοη άϊβ Ββΐίβηπιησ

άίβδββ νοίΐίβδ Εη^βΐβ§βη δβϊη ΐαδδβ. ϋίβ ΚαίδβΓίη αββΓ,

τνβίΐ δίβ νοη βοίίβδ-ΕίίβΓ §ΐϋ.ηίβ, ηαηπι βδ ηιίί ΕΥβηάβη

αη ιιηά νβΓδρΓαοη β'ΐΐβδ ζη ίηη, άαπιίί άαδ νοϋ νοΐη ΙΓΓ-

ίιιπι άβδ &δίζβηάϊβηδίβδ οβΐΐβΗγΙ; 'ν^βΓάβ. νοΓ ΙΥβυάβ άαΓ-

ίίββΓ ίβίΐίβ δίβ βδ άβπι δίβ^τβίοηβη ΚαίδβΓ .Ιυδίίηίαηυδ πιίί

υηά νβΓδρΓαοη ιιηά βββίίβΓίβ δίοη άβη §οίίδβΐί£βη ^ιιΐ^^.ηιιδ

(1ϋΙιίπ ζιι δοηίοΐΣβη. Αΐδ αΙ)βΓ άβΓ ΚαίδβΓ νβΓηαΗπι, άαβ

δίβ βίηβη νοη άβη ββ^ηβπι άβΓ 8γηοάβ άαΗϊη δβηάβη

νοίΐβ, ίτβυίβ βΓ δίοΗ ηίοΗί, Αά βΓ δβίηβη ΒίδοΗδίβη ηαοη

άβΓ Τηβοαίδ ζιι δοΗΓβίϋβη ^βάαοΜβ, άαπιίί βϊβ ηίη^ίη^βη,

δίβ ηηίβΐτίοηίβίβη ιιηά άοΓί άβη Ναπιβη άβΓ 8νηοάβ ρβαηζίβη.
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Νηη οββίίβΓίβ αυοίι 6Γ βϊοΗ υηά διιοηίβ [ιηΓ] ζιινοΓζηΐίοπι-

πιβη ηηά δοηίοΐΐίβ βίΐϊ§' ββδαηάίβ πιίί &βΐά υηά Ταυίΐίΐβί-

άβΓη ΒΟ'ννίβ πιίί ββδοηβηΐίβη ίύΓ άβη Κδηί^ άβδ νοίΐίβδ

ιιηά ππί 8οΐΐΓβϊ1>βιι αη άβη Ώυχ άβΓ Τηββαϊδ, άαβ βΓ γοΓ

δβίηβη Οβδαηάίβη 8οΓ£β ίτα^βη ιιηά ϊηη ζιι ^ηβίιι νοίΐίβ

^βΐβίίβη δοΐΐβ. Αΐδ άίβδ αιιοη άίβ ΚαίδβΓϊη βΓίιιηΓ, ίαβίβ

δίβ ίη ϊηΓβΓ 8οηΐαυηβίί; βϊΐϊ§ ΒΓιβίβ αη άβη ϋυχ άβΓ Τηβ-

βαΐ3 αΐι, ιιηά βηίδαηάίβ βίιιβη Μα^ίδίβΓ άααιίί: "ννβίΐ ϊοη

ιιηά άβΓ ΚαίδβΓ βϊηβη Οβδαηάίβη ζηηι νοίΐίβ άβΓ Να1>αάδβΓ

ζη δοηϊοΐίβη ^βάβηΐίβη, δίβηβ! δΟ δβηάβ αηοη ίοη βίηβη

Γτοπιπιβη Μαηη, ηαπιβηδ .Ιυΐίαηυδ, ιιηά \νίΐΐ, άαβ άίβδβτ,

άβτ Μβίηϊ^β, νοΓ άβπι άβδ ΚαϊδβΓδ ζη ^ηβπι νοίΐιβ

ΐίοπιπιβ. Λνίδδβ αββΓ, άαβ, \νβηη άιι ^ηβη νοτ άβηι

Μβϊηί^βη ηίη^βΗβη ΐ&βί, ηηά ϊηη ηίοηί υηίβτ νοτ-

\ν'ήηάβη αυίηαΐίδί, άη ηίοηί πιβητ ΐβ1>βη βοΐΐδί, δοη-

άβτη ίοη βοηϊοΐίβ ηίη ηηά Ιαδδβ άίοη βηίηαιιρίβη ....

ϋηχ Τηββαίάϊδ, ουπι ηοη άιΛίίαΓβί, ηιιίη ΤηβοάοΓα ϊά,

φΐοά κιίηαία βΓαί, ρβΓρβίΓαίηΓα βδδβί, ίβοϊί, ηυοά ίΐία ίπι-

ρβΓανβΓαί.

<3ηοπιοάο νβΓΟ οοηδπΐυβηί ΤηβοάοΓα ίη βοβ, φΐί βϊ ηοη

οβδβφΐβοαηίιιΓ, ίηίβΐΐβ§ί ροίβδί β νίία 8ίΐνβΓίί, φΐαβ ί^ρίδ

ίπιρΓβδδα βδί ίη ββδίοηιπι ροηίίίϊουπι ΕοπιαηοΓιιπι νοί. Ι,

Ιάβη ροηίίί. ραΓίίβ ρήοηδ ρ. 146 (βά. Μοπιηίδβη). ,,ϋο-

ΐβηβ αηίβπι Αυ^υδία ρΓΟ Αηίηβπιο ραίηαΓοηα, φΐοά άβρο-

δϊίυδ ίηϊδδβί α δαηοίίδδίπιο Α^αρίίο ραρα, α,υοά ηβΓβίίουιη

βυπι ΓβρρβΓίδδβί βί ίη ΐοοηητ. βίιιδ οοηδίίίιιίδδβί Μβηαπι δβΓ-

νυπι άβϊ, ίιιηο Αιι§υδίυδ οοηδίΐίυπι υδιιδ ουπι νί^ίΐίιιηι

άίαοοηυηι πιϊδίί βρίδίιιίαδ δυ3δ Εοπιαβ 8ίΐνβπο ραραβ ΓΟ-

§αηδ βί οϋδβΟΓαηδ: Νβ ρί^Γίίβήδ αά ηοδ νβηίτβ αυί οβΓίβ

ΓβνοοΒ Αηίηβπιυπι ίη 1οοηπι διιιιπι: (}υί άηπι ΐβ^ίδδβί ϋβα-

ίυβ δίΐνβιϊιιδ ΐίίίβΓαβ, ίη^βπιηίί βί άίχίί: Μοάο βοίο, ηηϊβ.

ηαηο οαυδαπι βηβπι νίίαβ πιβαβ αάάιιχίί. 8βά οβαίίδδίπιηδ

8ίΐνβΓίιιδ, βάιιοίαπι ηαοβηδ ίη άβο βί ββαίο ΡβΙΓΟ αροδίιιΐο,

ΓβδοΓίρδίί Αη§υδίαβ: ϋοπιίηα Αυ^υδία, β^ο τβπι ίδίαηι ίαο-

ίιιηΐδ ηυπια,ηαπι οΓΟ, υί Γβνοοβπι ηοπιίηβπι ηβΓβίίοηπι ϊη

3υα ηβα,υίίϊα άαηιηαίυπι.

Τηηο ίηάψηαία Αιι^ιιδία πιίδίί ίυδδίοηβδ αά νίΐίδαπηηι
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ρ3ίη.οϊηπι ρβι* νί^ίΐίιιπι άίαοοηβπι ϊίίΐ οοηίίηβηίβδ: νίάβ

αΐϊαιιαδ ΟΟΟίΐ3ΐΟ063 ϊη 8ϊΐνβπ.ηπι ρβρ3,πι βί άβροηβ ίΐΐιιπι

αβ βρίβοοραίυπι αιιί οβΓίβ ίβδίίηυδ ίΓαηδΐηίίίβ βιιπι αά ηο3.

Εοοβ ±1>ϊ ηοοβδ νί§ίϋυία αΓοηϊ(1ίίΐοοηυπι βί βροοηδίατΊιιπι

ηοδΐτηπι ΐίαΓϊδ3ίπιηπι, ομιϊ ηοΗδ ροΐΐίοίίυδ βδί ΓβνοοαΓβ Αη-

ίηβπιηπι ραίιΐαΓοΗαπι. Ει ίηηο δηβοβρίί ϊυδδίοηβπι νίΐϊδα-

Γίιιδ ραίη.οϊυδ, άϊχίί: (^ηίάβπι β§ο ϊυδδίοηβπι ίαοϊο; δβά ϋΐβ,

αιιί ϊηίβΓβδί ϊη ηβοβ 8ϊΐνβΓϋ ρβραβ, ίρδβ Γβάάαί Γαίίοηβπι

Γαοίϊδ δτίϊδ άοπιίηο ηοδίτΌ ^βη Οηπβίο. Εί ητ^βηίβ ϊυδ-

βίοηβ βχϊβΓιιηί α,ιιϊααπι ίαΐβί ίββίβδ, φΐϊ βί άΙχβΓιιηί, ηηία

ηοβ νϊοϊουδ ϊηνβηίπιυδ 8ϊΐνβΓίυπι ραραπι δοηρία πιίίίβηίβπι

α(1 Γβ^βΐη ΟοίηοΓυπι. νβηί αά. ροΓίαπι, αιιί αρρβΐΐαίηΓ

Αδίηίυ'ίαπι ίηχία ΙιαίβΓαηί8, βί οίνίίαίβπι ίϊϊ>ϊ ίΓαάΌ βί νίΐί-

δαπηιη ραΐήοϊυπι. (}ηο(1 αιιάίβηδ νϋϊδαπ.ηδ ραίποίιιδ ηοη

ΟΓβάββαί; δΟϊβ1>αί βπίπι, ηιιοά1 ρβΓ ϊηνίάίαπι ηαβο άβ βο

άϊοβοαηίιιΓ. 8βά άηπι πιιιίίϊ ϋδ βαάβπι αοοιιδαίίοηβπι ρβΓδί-

δίβΓβηί, ρβΓίίπιιίϊί.

Τηηο ίβοίί Ι>βαίυπι 8ϊΐνβη.ηπι ραραπι νβηίτβ α(1 δβ ϊη

ραίαίίιιπι Ρίηοϊδ βί α(1 ρηπιηπι βί δβοηηάιιπι νβΐηιη Γβίβ-

ηιιϊί οπιηβιη οΐβΓιιηι. <3ιιο ίη^Γβδδο 8ίΐνβΓίιι3 οιιπι νί^ϊΐίο

δοΐί ϊη πιοδίίβο, Αηίοηϊηα ραίτίοϊα ϊαοβϋαί ϊη ΐβοίο

βί νϊΐίδαΓΐυδ ραίΓίΟϊτΐδ δ6(1β0β.ί α(1 ρβάβδ βϊυδ. Εί

άυπι βιιπι νίάίβββί Αηίοηϊηα ραίπ.οία, (1ίχίί αά βιιπι: ϋϊο,

άοπιηβ 8ίΐνβΓΐ ραρα, ς[ηίά ίβοίπιυδ ίί1η βί Βοπιαηίδ, ιιί ίιι

νβΐΐίδ ηοδ ίη πιαηυδ &οίηοπιπι ίΓαάβΓβ? Αάηιιο βα ΐο-

αιιβηίβ ϊη^Γβδδη3 Ιοαηηίβ, δηΐ)άϊαΟοηυδ Γβ^ίοηαήυδ ρηπιαβ

Γβ§ϊοηίβ, ίιιΐίί ραΐίιιπι άβ οοΐΐο βίυδ βί άιιχίί ϊη οιιΜουΐιιπι;

βχροΐίαηδ βιιπι ϊηάιιίί βιιπι νβδίβηι πιοηαοΗίοαπι βί αβδοοη-

άϊί βιιπι. Τιιηο Χ7δίυδ . . . β^τβδδηδ ίΟΓαδ ηιιηίϊανίί Β,ά

οΐβΓιιτιι, άϊοβηδ αιιία άοπιηιιδ ραρα άβροδίίυδ βδί βί &οίυδ

βδί πιοηαοηιιδ .... <3ηβπι διιδοβρίί νί§ίΐϊυδ . . ίη δηα ηιιαβί

βάβ βί πιίδίί βιιχη ϊη βχϊΐίο ϊη Γοηίϊαβ βί δυδίβηίανίί βιιπι

ραηβπι ίποιιίαίϊοηίδ βί αηιια αη^υδίίαβ. (^ιιί άβηοίβηβ πιοΓ-

ίηιιδ βδί βί οοηίβδδΟΓ ίαοίιιδ βδί".

ϋβ 8ίΐνβπο ΡΓΟΟορίυδ ίη ηίβίοηα αΓΟαηα ηίήίΐ άϊοϊί

ηίδϊ 6α, ηιιαβ ρ. 7 βί 10 1β§ηηίηι\ ΟβΟΓ§άυδ Οοάίηυδ ηηο-

ηιιβ, ςίιιί άβ αβά. Ο Ρ. 90, 12 ΐιη,βο π8ΓΓη,ί: ονη'νος (Βάββον)
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εις ί'χ&ραν ελ&οϋβα Θεοδώρα ή γννη τον Ίονβτινιανοϋ

εβφιγξε τήν κεφαλήν αντον μετα χορδας και έ'πνιξεν αντόν,

οοηβπηαί βάβπι ΡτΌΟορϋ ϊη ΐιϊβί. αΓοαηα 104, 17 δϊπιϊΐϊα

0|υβΓβηίίδ. ΤΐιβοάοΓαπι ΐιιιπιϊΗ ΐοοο ΟΓίαπι βδδβ ίηίβΐΐβ^ϊ-

ίυΓ βχ βΐδ, φΐαβ ΐ. ο. βίιιβάβπι ββοΓ^ίϊ Οοάίηί ρ. 104, 9

ϊηνβηίυηίιιΓ Τον αγιον Παντελεήμονα Θεοδώρα ή γννή τον

μεγάλον Ίονβτινιανον άνήγειρε, διότι οτε ήλ9εν από Παφλα

γονίας, εκεϊβε εν τω εμβόλω κατωκει πένης ονβα και ε'ρια

νή&ονβα, εξ ων είχε και διατροφήν.

(}ηαβ ΖοπΕΓΕβ XΙV 6, 1—9 δοήΐιίί, ηοη αίΓεΓΟ, ηυοά

βχ ΡΓΟοορϋ ΗδίοΓία αΓοαηα διιχϊδδβ νίάβηίιιΓ.

(2ιιαπΐφΐαπι βλιοίοΓ6δ, φΐοδ οίίΕνί, ΐοουρίβίίδδϊπιϊ, ιιί

ορίηοΓ, ίβδίβδ δυηί ρΐιιππια νβΓίΐ βδδβ, ηυαβ ηαΓταηίυΓ ϊη

Μδίοήα αΓοαηίΐ, ηβφΐβ άυΜυπι βδί, φΐϊη Μο ΐιββίΐιιβ δϊί

ρΓαβΟίρτΠ1δ ίΟΠδ ΐΐβ.1)6η(1νί3 6ΐδ, φΐϊ φΐΟΠχΟ(1Ο ΙτΐδίίτΐϊίΙΙίυδ βί

ΤΗβΟ(1ΟΓα Γβπι ρυΜίοαπι αάπιίιπδίΓανβΓίηί, βχρίίοβτβ νοΐιιηί,

ίαπιβη πια^ηορβΓβ Γβρί'βΗβηάβηάυιπ ΡΓοοορίυπι ϊαπι Γβοίβ

βχροδυίί Ρ. Ώαίιη ρ. 387 δ., φΐοιΐ Γ6δ ίία ηαιταΓβί, υί βαδ &ηίβ

Ιυδίϊηίαηιιπι ορίίπιαδ Γιιίδδβ δυδρίοβπδ, οιιπι ϊρββ ρτοββ

δοίτβί πιυΐία δβ οππιίηί άβχβ Ιιιδίίηίαηο, ηυαβ βαάβπι ίίΐπι

ρήοΓίβιιδ ϊπιρβΓαίοΓίβιιδ βχρΓο1>Γαία βΓαηί. (ίιιαβ φΐίάβπι

Ιυδίίηίαηυπι ρβοοαδδβ (μιβιτιίυΓ, βαάβπι Αηαβί3βίο οππιίηί

άαί Ιοαηηβδ Αηίίοοΐιβιη1δ ή'. 215 "Οτι 6 βαβιλενς Άναβτά-

οιος επί το χείρον τραπεις πάβαν ομοϋ τήν της πολιτείας

άριβτοκρατείαν μετεοτηβε (ΡΓΟο. Ηίδί. αΓο. 41, 22 απαντα δε

νεοχμοϋν ες άει ή&ελε, και το ξνμπαν ειπείν, μεγιβτος δη

οντος (ήν) διαφ&ορενς των εν καθεβτώτων.) τάς μεν αρ

χας άπάβας άπεμπολων και τοις άδικονβι ονγχωρών (Μ3ί.

βXΟ. 135, 5 άλλα και ώνίονς τάς αρχάς ετι μάλλον η πρό-

τερον προν&ηκεν, άτιμοτέρας τε αντάς καταβτηβάμενος άπε-

ί/ιϊοτο τοις ταντην δη ονκ άποκνοϋβι τήν άνοβίαν ίμπορίαν

ίργάζεβ®αι . . .) και προς τε χρημάτων άκόρεβτον επι&νμίαν

τραπείς' (Μδί. ατο. 41, 17 ες τε γαρ άν&ρώπων αδικον

φόνον και χρημάτων άρπαγήν άλλοτρίων ράβτα εχώρει) ωβτε

κενάς ίντεν&εν γενέβ&αι καταλόγων τάς επαρχίας (Μδί. αΓο.

146, 18 και απ αντον περιειβτήκει τη μεν πολιτεία τον

των βτρατενομενων άρι&μόν ενδεεβτερον άει είναι) και προς
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το άη&ες καϊ ξένον καταπεπλήχ&αι τονς ανδρας. Ούδε γαρ

οπλοις τονς επιόντας βαρβάρονς ήμύνετο, άλλα χρήμαβι την

είρήνην εξωνούμενος διετελει (Μδί. αΓο. 71, 8. 72, 10). ΙΤρός

δε γε τούτοις και τάς των τελεντώντων ονβίας έπολνπραγ-

μόνει, κοινην απαβι δωρονμενος την πενίαν (Μδί. βΓα 77, 24.

78, 4 τινων δε ον δια&ηκας, άλλ επιβτολάς διεβκεναβμένοι

την ονβίαν ε'βχον.) Ών γάρ αντος έλάμβανε τάς ονβίας,

τούτοις μετ ολίγον διεδίδον τω της ενβεβείας τρόπω

(ΰϊδί. βτΟ. 178, 19 τοϋτο δεμενος εν τοις γράμμαβι, δι' ών

τά χρήματα έληι'σατο ταντα, ως τον βτατηρα προεΐται της

εύβεβείας ενεκα τοΌτον' ε&ος γάρ μοι 'ίφη τά τε οβια και

εύβεβη πράττειν?)' και ών ίγύμνον πόλεων τονς ίνοικονντας,

τάς οικοδομάς άνενέον (οί. ΡΓοο. άβ αβάίί.) κτλ.

<3ιιοά ΡΓΟΟορίυδ ηίδί. αΓΟ. 118 β. βχριΌϋΓαί Ιιιδίίηίαηο

εφΐβΓυπι βΐυ.νϊοηβδ βί ίβιταβ πιοίιιδ βί ρβδίβπι, ηοη ηίπιϊδ

ββί νίίυρβΓαηάυδ , οππι ϊιΐ ηαο Γβ δρβοϊβπι αβίαίίδ βυαβ

ρΓαβββαί. Ιη Ιπδίίηίίΐηί φιίάβπι Νον. 77, οαρ. Ι άίοιίιιΓ:

ίιά γάρ τά τοιαύτα πλημμελήματα και λιμοι και βειβμοι

χαι λοιμοι γίνονται . . .

(}ιιοπίαπι άβ αυοίοΓίίαίβ ηίδίοτίίΐβ αΓοαηαβ δαίϊδ άίχίδδβ

πιϊΗϊ νίάβοτ, ϊαπι ^ταίίδδίπιο αηίπιο οοπιπιεπιοχο πιβ ίη ΐιοο

ηηοφαβ ΡΐΌΟορϋ ΐίοΓο βάβηάο α ηοηηυΐΐίδ νίπδ άοοίίδδί-

πιίβ β.άίυίυπι βδδβ; ηιιοΓυπι Βοπΐβηίοιιδ Βαβί ιιηάβνί^ίηίί

ΐοοοβ οοάϊοίδ ι5, ΗίβΓΟπγτηυδ Υϊίβΐΐϊ άβοβπι ίβΓβ ΐοοοδ οοάί-

εί3 (? διιπιπια οιιπι ββηί^ηίίαίβ βχαππηανϋ, Α. \ναη1βΓ,

β.πιϊοιιδ βί οοΐΐβ§α ίιιβιιδ οαήβδίπιυδ, ρΐα£ιιΐβδ πιβουπι άίϋ§βη-

ίίδδϊπιβ οοιτβχίί, ΟβοΓ^ϊιιδ (1ε Ιιαυοπιαηη, ρΓαβίβοίιιδ 1>ϊΙ>ΐϊο-

ίηβοαβ Μοηαοβηδίδ, οπιηβδ ΐίΙητοδ, φποιιδ πιϊηϊ οριιδ βΓαί,

Αιιίααι Ββ^ηίίζίαηαπι (Ηοΐ), ίη φΐο ορρίάο ΒαναΓϊαβ πιυηβΓβ

ρτΌίβδδΟΓίδ ^πιηαδϋ ίυη§βΐ)βτ, ϊηδί§ηί οιιπι ΐπιπιαηϋαίβ βί

ΐίΙιβΓαΐϋαίβ πιίίίβηάαδ οηΓανίί. <3υίβηδ νίΓίδ ορίίπιίδ ηϊο

^Γ3.ίϊαδ ά%ο ηυίΐπι πιαχπηαδ.

Αάάβηά».

155 α(3η. 8 αάάβ: τονς όβολονς οοάά.] πιαΐίΐη άβΐβΓβ.

163 ίΐάηοία αά νβΓβ. 2: μίαν οοάά.] βοΓΛβηάυπι μι(κρ)άν.

172 αάηοία αά νβΓβ. 16 : και οοιίά.] ββά ίηοΐηάβηάιιπι. οί. «ιψΓοηοί. 15.



8ί§ΐοπιπι ίηάίοαίιιδ.

α = οοά. Ταίίοαπιιδ %ΐΆβο. 1001, οί. νοΐ. Ι ρ. XXIX βί III

ρ. ΧΙΠβ.

Ρ = οοά. ΡίΐΓιβίηυδ βιιρρΐ. §Γαβο. 1185, οί. ρ. XIV

5 = οοά. ΑπιΙ)ΓΟβίίΐηιιβ Ο 14 βιιρ. οί. ρ. XIV β.

α = οοά. ΑπΛΓΟβίαηιιβ Α 182 βυρ., ς[ιιί βοΐιιβ οοηίίηβί ϊηίβ-

§πιπι ϊηίίίιιτιι ΐήβΙοπαβ αΓοαπαβ. αι. ρ. XV

ρ = οοά. νίΐίίοαηυβ 16. οί. ρ. Χνίβ. Ηοο οοάϊοβ ιιβυβ βιιπι

ά ρ. 181, 1 ποιεϊται υβφΐβ αά βηβυα.

( ) ιιποϊβ (}ιια6 ϊηοΐιιβα διιηί, ρΓαβίβι οοάίοιιπι βάβπι αάάβηάίΐ

βδββ ϊιιάίοαηίυι.

| ] οαηοβΐΐϊδ ςριαβ ϊηοΐιιβα βιιηί, νίάβηίιιι άβΐβηάα ββββ.

* βίβΐΐυΐβ. βϊ^ηίβοαΙιιΓ ΐαουπα ιιηίιιβ νβΛϊ, άυαΙ)ιιβ βΛΐί 4Γϊοιι3

ηοηηιιΐΐοπιπι νβΛοπιπι.
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ΑΕαϋΜΕΝΤϋΜ.

ΕΧ ΕϋΙΤΙΟΝΕ ΜΑΒΤΕΕΤΙ.

Αηίοηίηαβ £βηυβ βί βάιιοαίίο. Ββΐίβαηο ηυρία άβϋί ββ

αάιιΐίβΓϊϊβ. Οαβάβ ΒίΐνβΓϊί ραραβ ΤηβοάοΓαπι Αυ£. βιΊ)ί οοηοίϋαί.

Είιιβ πα^ίίϊα οηπι Τηβοάοίϊο αάιιΐββοβηΙβ. ϋβρΓβηβηόϋίτίΓ α

Ββΐϊβαπο: ϊη άβΐαίοΓββ βαονί!;: Ρηοίϊιιπι βΐίυπι βιιιιπι ϊηβϊάϋδ

ρβίϋ. Τηβοάοβίιιβ 6ί Ερΐΐββί πιοηαοηυβ. (Οαρ. 1.) Ββΐίδαπιιβ

β.(1νβΓβυβ ΟηοβΓΟβπι πήίίϋτπ:. Ρηοίίυπι ρπνί^ηηπι βυυπι ηΟΓία-

Ιιιτ αά ηβοβπι Τηβοάοβπ, αΛ Αηίοηίηαπι ΓβνβΓβΐ. Κββ οπβηίιβ,

βί ϊη ηϊβ οιιΐρα ΒβΐίδαΓϊί. Εχ βρίδίυΐα ΤηβοάοΓαβ Αυ£. αηδαπι

ΟηοβΓοββ οαΓρβηάϊ Εοπιαηοβ αΓΓίρϋ. (2.) Αηίοηίηαπι ΒβΐίβαΓϊηδ

ϊη ουβίοάϊαπι άαί. Τηβοάοδίυβ ΑηΙοηίηαβ αηιαδίυβ ίη ίβπιρΐυπι

οοηίη^ϊί. Βοϋδαιτιιβ Βνζαηίϊυιη ΓβνοοαίηΓ. Ρηοίίιιβ Τηβοάο-

βΐιιηι ίη νϊηοΐα οοηίοϋ. ΤηβοάοΓα ίη απποοβ ΒεϋβαΓϋ βαβνίί:

Τηβοάοβϊιιπι ββηαίοΓβπι αά ρΓαβββρϊυπι άαπιηαί: Αηίοηίηαβ

Τηβοάοβϊππι απιαβίυπι Γβάάϊί: Ρηοίίυπι ηαββί ϊη οαιοβΓβ: αβν-

ΐιιπι νϊοΐαί. Ε1αοίίηΓ Ρηοίίυβ πιοηϋυ Ζαοηαπαβ ρΓΟρΐιβίαβ ίη

βοπιηίβ νίβϊ. Ρϋ πιοηαοηυβ. (3.) ΟΙ) ρΓΟΐαίαπι ίβπιβΓβ νοοβπι,

αε^τοίαηίβ Ιυβίϊηίαηο, Βιιζββ ϊη οαΓΟθΓβπι βηοίβιταηβηπι οοηί-

οίίιιΓ. ΕχαυοίοΓαίυΐΓ Ββΐϊβατϊιιβ. Ιηάί§ηα ραββηπι, ίαηάβπι Τηβο-

άοΓα Αηίοηίηαβ οοηιΐοηαί. Ιοαηηίηα Ββΐίβαηί δΐία ΑηαβΙαβίο

βροηάβίιιΓ. ΑΐίβΓα ΒβΐϊβαΓϊί ϊη Καϋαπι βχρβϋίίο, ϊηίβΐίχ. ΡοΓ-

ϊιιηα ηίΐιίΐ αυιιά ηίβΐ άίνϊηα ρΓονϊάβηίία. (4.) Αναπίία Ββΐϊβαήϊ

ϊη ΙΙαϋα: αϊ) βο Ιοαηηββ β6 αοαΐϊοηαί. ΙίαΚαπι Ββΐίβαπιΐδ αί-

πϊοίαπι Γβΐϊη(ιιιϋ. Νυρίίαπιπι οοηοίΐίαίήχ ίιιΓρίβδϊπια. Ββΐίβαηιιβ

ιιχοπιιβ. ΒβΓ§ϋ ρβπιάία αο οηκίοΐίίαβ ϊη ΐβ^αίοβ. Βοΐοωοη

Ρβ^αβϊιιπι, α φΐο ρίβ πιοηββαίιιΓ, οοοίάίί: αϊ» ίπιρβΓαίοΓβ ίΛδΟ-

ΐιιίΐΐβ, α Οβο ρΐβοίίίιΐΓ. (5.) Ιηβίϊηί ββηίοηβ £βηιιβ βί ραίηα.

Οιιηι ββββί ρΓαβίοιϊαηΐίβ , πιΟΓίβπι βναβίί, Ιοαηηβ ίη βοπιηίβ

πιοηίίο, ηβ ϋΐηπι οοοϊάβΓβί. ΡΓαβίοηαηίβ βΛ) Αηαβίαδϊο ρταβδ-

οϋιιτ. Ρϋ ϊπιρβΓαίοΓ, ηιιαπινϊβ αηαΐρηαββίυβ. Νονά βΛβοηοβηάϊ

αΓβ. Ιιιιρίοϊηα Ιιιβίϊηί ιιχοΓ. Ιιιβίίηίαηί ϊη^βηίιιπι. ΑιιοίοΓ οίΐβάϊΒ

Απιαηίϋ αο νϋαΐϊαηί. (6.) Ραοίίοηιιπι οίΓοί ΐίοβηίία β^Γβ^ϊβ

(1ββοπ1)ίΐιιΓ. Νονίίαβ ίη οιιΐίη οοΓροήβ. ΙιαίΓΟοϊηία αο οαβάββ.

Ρκοοοριπβ, βά. Η&ιιγ;'. ΙΠ. ΐ. 1 0
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ΕχΕπηΕίαβ ΐβ^ββ. ΙιΛίάο νΕ£Ε. ϋχοπβ πιϊτα ίη πιΕπίυπι θάββ.

ΐιιβίϊηίαηί ΓβρΓβηβηβίο. (7.) Ιιιβίίηυβ Εβίηο βίιηίΗβ. ΐυβίίηϊαηυβ

ΕβΓΕΓίυπι βχηΕιιΓϊί : ίηβΕηαβ πιοΐββ ϊη πιίΐπ βιΛβίτηϋ; : ρβοηηΐΕβ

φΐΕβΓβηάΕβ νιίΐπι ίηίί ίηίυβίατη; ίοηηα οοΓροπβ ϋοπιίίίΕηυπι

ΓβίβΓί. ϋβ βίαίπίΐ ϋοπιϋϊαηί ηαιτΕίίο ρΕπιπι ηΕοίβηυβ ηοίΕ.

ΙυβίίηίΕηί ΠχΟΓββ, βΕηβ ρβββίπιί. (8.) ΤηβοάοΓΕβ £6ηηβ οΙ)βουΓίβ-

βίηπιπι: ίητρίββίπιΕ βάιιοαίίο: ίηΪΕπιϊβ οοΓροήβ ηηαββίυβ. Αΐηαβϊα

ΙυβίίηίΕηί. Τηβοάοίυβ Ουοητοίίίηυβ ίηία,ηίββίπιβ ηΕβίίυβ. ΙΙχοΓ

Ιυβίίηί ηοη βίηίί ΙιιβίϊηίΕηο ηιΛβΓβ ΤηβοάοΓΕπι. Ιυβίίηί ΐβ^β

ββηαίοΓϊβιιβ οοηηυΙηΕ οηπι βοβηίοίβ αο πιβΓβΙποίουβ ρβπηίββα.

(}υο άίβ αά ϊπιρβΓπιπι Εοοίίυβ Ιυβίίηϊαηιιβ. (9.) Αυοίοπβ ίυάί-

οίηπι (1β ΙυβίίηίΕηί πιαίππιοηίο οηπι ΤηβοάοΓΕ. (}ιιαβ ίοπηΕ

οοΓροπβ ΤηβοάοΓαβ. Είιιβ οοηββηβϊο οταη ΙυβΜηϊαηο. (10.)

ΙυβΙϊηίαηυβ ηίηίΐ ηοη πιυίαί, υί ηοπιβη βιιυπι ρΓΟρα^βί, ίΐΐιιά

Γββυβ πιυΐίίβ ίηάβηάο. ΡβοηηίΕΐη ρΓΟίηηάίΙ: βυα ρκκ1ί^βηίίΕ

οίΐΛίΐτοβ Εΐΐίοίί. Αναήίίαβ οίΐιιβίΐ ηαβΓβίίΟοβ βχΕ^ίίαί. ΜοηίΕ-

ηϊβίαπιπι ηοπβηάΕ άββρβΓίΐίϊο. 8απιΕΓϋΕηί ίΐά Οηιϊβίππι οοη-

νβΓβϊ, πιΕχίπιΕπι ραΓίβπι 3.ά ΜαηίοΗαεοβ βί ροΐτίηβοβ άββοϊυηί.

Βυβίίοί δΕχηΕΓίίαηί ουπι βυο Γβ£β οαββί. ΡβΓββφΐίίυΓ Ιυβίίηίαηιιβ

§βηίϊΐββ, ίιιτρββ ριιβΓοπιπι απιαίοΓββ, ΕβΙΓοΐο^Οβ. (11.) Ιη-

βί^ηίβ ίταιιβ ίη Ζβηοηβπι, ίη αΐίοβ ββηαίοΓββ, ίη Ιοαηηβπι

Εάββββηηπι. Ιιιβίίηίαηηβ ίΐο ΤηβοάοΓΕ (ΐΕβπιοηββ ηαΙ)ϋί. Ιυβίί-

ηίΕηυβ ίΐ άαβπιοηβ ίβΓίυτ ^βηίίιιβ: νίβιιβ βίηβ ΟΕρίίβ ΕπΛιιΐΕΓβ.

ΜιΓε πιοηαοηί νϊβίο. Ιυβίίηίαηιιβ ηοη οίοο, ηοη βοπιηο, ββά

νβηβΓί (1βάίίΐίβ. Κβπι οιιπι ΐβππιΓίοιιβ ηα^βί ΤηβοάοΓΕ. Είυβ

βΟπιηίυπι. (12.) Ιυβίίηίαηί 1βηίίαβ Είϊβοίαία: ϊΓίΐ ίη βηρρΐίοββ:

ίίΐνοΓ ίπιρβηβυβ βΕΟβΓάοίίουβ : φΐαΐίβ ρίβίαβ: οοηββηβϊο οηπι

ΤηβοθοΓΕ: ΐβνίΙαβ. Τποοηίαηί ΕβββηΙαίίο. Ιυβίίηίαηί απιοΓ βί

οάίηπι ανΕΓΐίϊα: ρΓβΙϊο &ΧΕβ βί Γββχαβ ΐβ^ββ. ΰηίηαπι ίΐΐί

οαπββίπιί. Είιιβ ρβΓβϋΕ. Ιβίιιηία. (13.) ΙυβίίηΐΕηί οαΓΟΕΓϊββ.

ΙηίηηΕ ίυϋοϊα. Νίηίΐ ββηαίυί ηίβί ηοπιβη Γβΐίοίιιπι. ΡοηάβΓΕ

ΐίΙ)ΓΕβ Τήβηιίάϊβ, ΕΗΓιιπι. ΒβίβΓβηάαΓϋ πιυηυβ. ΡΓΕβΙοΓίΕηί

βχίΟΓηυβηΙ ίυάίοϊΕ. Ιβο Οίΐίχ ειιοίοΓ νβηάβηάί ίιιΓίβ. (14).

ΤήβοάοΓΕβ ΟΓηάοΐίίαβ: οιιΐ'Ε οοτροηβ: ίΕβίυβ: ρβάιιπι οβοηία:

ΟΕΐυπιηϊαβ : βΕβνίίϊΕ : ί^ηοπιίηίοβΕ ίηίηΓία ίη ραίποίυπι : ββοβββυβ

ίη ΗβΓΕβηπι. (15.) ΤηβοάοΓα Απιαΐαβηηίηαβ ραΓαί βχίίϊυπι. Αά

ίά ΡβΙιηπι ίηάηοίί. ΡΓϊβοο ίηβίάίαΐ.ιιτ. Ατβοοίηάυπι ίαπιηΐιιπι

ρβββίπιβ ΐιίΐοβΙ. ΒΕβίαηυπι ΟΓηάβΐίββίπιβ ηβοαί. Εχα^ίίαί ϋίο^β-

ηβπι. ΤΗβοάοΓηπι ίοΓηυβί. (16.) ΤηβοάοΓΕ ίη οηιοεπι Ε§ίί

ρΓΗβίβοίηπι, α,ιιοοΐ νβηβίυπι άΕΠίηΕΓίί. ΜβΓβίποββ αά ηιβΐίοΓβπι

ίτυ^βπι αάί^ίί. Νοοίΐββ ίβπιίηαβ νβχΕί. Ιοαηηβπι δΐίηπι βιιιιπι

ηοίήυπι οοοίάίί. Μιιΐίβηοιιδ ΕάηΐίβΓϊβ ρΕίΓΟοίηαίητ. Ερίβοοροβ

βί πιΕ^ίδίΓαίιιβ οΓθαί. ΜΕίππιοηϊα ηοϊίΐίυπι ουΓΕί. δΕίΐ1Γηίηο

πιβΓβίΓίοβπι άββροηάβί, βί α,ιιβΓβηίβπι ίΐΐυπι, οβυ ριιβηιπι, πβ§Γο

βχοίρίί. Αοία ίη Ιοαηηβπι Οαρραάοοβπι. (17.) ΟΐΕάββ ε Ιιιβίϊ-

ηϊαηο οΓοϊ ίΠαίαβ. ΑίποΕηα οαΐΕπιίίαβ. ΒβΐϊβΕΐ'ίιιβ πιεΐβ βχ

"Ν
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Αίποα ΓβνοοΕίιιβ. Καΐίαβ οίαάββ. Γϊηββ ϊπιρβΓϋ ΟτοίΜοϊ. Ιη-

οΐΓδϊοηββ βαΛαΓΟπιπι ϊη ΕιιΓΟραπι. ΒαΓαοβηοηιπι ίΐο ΡβΓβαπιπι

ΐΓΓιιρίίοηββ. Ιυβίίηίαηηβ Ι>βΐΐΟΓιιπι αιιοίοΓ. ΡΓαβροδί6Γβ Τΐιβο-

ΐο^ηβ. 8ίΓα§ββ οίνίΐββ. ΙηιιηάαΙϊοηββ βυπιίηιιπι. Τβιταβ πιοίιιδ.

Ρββίίΐβηίϊα. (18.) 8οπιηίυπι άβ Ιιιβίϊηίαηί αναηΐία. Κβϋοίαβ β.\>

ϊπιρ. Αηαβίίΐβίο ορββ ρΓΟίυηάϊί. ΒιιΜίίοβ βχρίΐαί: ίη ϋαΓϋαΐΌβ

ρΓΟάϊ§ιιβ. (19.) Ρτββίβοίιιβ νβηαΚοϋβ. Ιηβίϋιιία πιοηοροΗα.

ΡΓαβίΟΓ ρΐββίβ βί φΙαββίίΟΓ ΒΟΛ"6 ΟΓβαίϊ. ϋβίΌπηαία φΐΒ6βίτίΓίΐ.

ΤήΙ)οηίαηο βιιοοβάϋ ΙυηίΐτΜ: ΐτιιίο ΟοηβΙαηίίηυβ. ΙΤίΓίιιβφΐβ

πιΟΓββ. (20.) ΑβΓϊυπι ίτΛυίιιιη. Εαραοίίαβ ρΓαβίβοίοηιιη ρΓΕβί.

Ρΐιοοίΐβ βί Ββββί ϊηίβ^Γϊίαβ. ΡΓαβίβοίΐίΓαβ 1οοαίαβ ριβίίο. Ιίβχ

άβ ρΓΕβίβοίπηβ ^Γαίϊβ Λαηάίβ. Μα^ίδΐταίιιβ οοηάυοίϋϋ. 8οβ-

ΐβΓαΐί Γβίρ. ρΓαβίβΟίί. ΒοΛίΜΊβ ά&ΪΒ. £Γαββαηάϊ οορία. (21.)

Ιοαηηί ϋ3.ρραάοοϊ ρΓΒβίβοίο ρΓαβίΟΓϊΟ βίΐΙ)ΓΟ£αίυΓ ΤΪιβοάοΙυβ :

ΐιιιϊο Ρβίηιβ ΒαΓβ^πιββ. Είυβ βοβΐβΓα. ΟοΐΐβοίοΓ. Γπιπιβηίί

ριιΐπϋ άϊδίΓΛυίίο. Ρβίπιβ ΤΐιβοάοΓαβ οαΓίββίπιιιβ οΙ) πια^ϊαβ

ρβΓϊίίαπι. Ιιιβίϊηίαηί ΐβνίίαβ. Ρβίπιβ ββΓΕτίο ρΓαβδοίίιιτ. Νηπι-

πιυβ αιιΓβπβ άίπιίπιιίυβ. (22.) ΒυΜαία νβοίί^αΐίιιπι οοηάοηαίϊο.

ϋβ αηηοηίΐ, ίπιροδϋίοηβ, (ΙββοΓίρίίοηβ. Β&ΛαΓΟηιπι Β^ζαηίϋ

δ^βηίίηπι πιπΐίίΐιιάο. (23.) νβχαίϊ πιίΐίίββ. Τηρΐβχ βοπιπι οΓ(1ο.

(ίιιαπι ϊηίς[υβ α ΐο^οίΗβίιβ Ηαβίίϊ. ΜϊϋίβΗ ΐίαιϋαηβϊ. Βοΐιοΐμπ.

8υρβηιυιιι6ΓαΓϋ. ϋοπιββίίοί βί ρΓΟΙβοίοΓββ. (^υίηςίιιβηηαΐβ άο-

ηαίίνιιπι βιλίαίιιπι. (24.) νβχαίί ίηβίίίοΓββ. ΝιιπιπιυΐίΐΓϋ. 8βΓϊ-

οατίί. 8βποϊ ρΓβίίιιπι. (25.) Ιαοβηί οαιιβίάϊοί: Μβάίοϊ βί Κββ-

Γαΐϊυπι (1ίβοϊρΐίηβΓυπι πια^ίβίη. 8υΙίΐαίίΐ βρβοίαοηΐίΐ : βιιΜίΐίί

οοηβαΐββ. Ραιιρβηιπι νβχαίίο. Εοπιίΐβ ρΓαβίοιίαηίδ Γβΐϊοίιιιη α

ΤΐιβοάοΓίοο είίρβηάίηιη, ίίβπκραβ ίϊυπιβηίυπι ραυρβιϊΙηιβ Ό.

Ρβίτϊ. Ηαβο ΑΐβχαηάβΓ ΓοΓϋουΐα Γβββοαί. ΑνβΓίίί Ηβρΐιαββίτΐβ

αββί£ηαίωη ο. ϋίοοΐβίϊαηο ραυρβπβιιβ Αΐβχαηάηηίβ αηηοηαπι. (26.)

Εΐιοάο Αΐβχαηάήαβ ρΓαβίβοίιιβ Ραιιΐί βίυβάβηι ιιΛίβ αηΙΐ3ίίίίβ

ϊπιρηΐβιι βί Ιιιβίίηίαηί ίιιββιι ΡΈοβπι άϊαοοηυπι ηβοαί. 8βηίβηίία

νϊ^ϊΐϋ ρβ.ρβ,β ΡαιιΐηΒ άβϊοίίυΓ βοΐϊο. ΙιιβΙίηίαηιιβ Εΐιοάοηβπι,

ΤΐιβοάοΓίΐ ΑΓββπίυπι οαρίίβ ρΐβοίυηί. νίρΐϋ οοηβίαπίία. Ραιιβίϊ-

ηυβ 8απιαΓί1;α Γβυβ αϊ) ίπιρ. Λβο1νϋιιΓ. (27.) ΡΓϊβοιιβ Βπιβββηυβ

ί'αΐδαΓίιιβ. ΡΓαββΟΓϊρίίο οβηίβηαηα βοοΐβδϋβ ά&ία. Ιιοη^ϊηυβ

ΡΓϊβοϊ ίταικίβπι άβρΓβΐιβηάϋ. ΗββΓαβοβ νβχαί Ιιιβίϊηίίΐηυβ. (28.)

Ιιιδίίηίαηί άϊββίπιιιΐίΐΙϊο Γιχη.πι §Γανϊβδϊπΐαπι ραΓίΙ. Επι1αβιποπίβ

βί ΕυρΗΓαίαβ ΗβΓβάίίαίββ οοουραί. Ιιβχ άβ ίιβΓβάίΐ)υβ ββηα-

ίΟΓιιπι. Ιηίς[υα Ιιιβίϊηίαπϊ ββηίβηίία. ΡΓαβββηίβ ί1ΐβοίιιβ ρβοιιηίβ;

ηβο νβηβίίίί Γανβί. (29.) (}υΒβ οΐίπι ταίϊο ουΓβυβ ρυΐιΐίοί. ΒιιΜαΙϊ

α Ιιιβίϊηίαηο νβΓβάαΓπ ρΐιιππιίβ ϊη ΐοοϊβ, βί βχρΐοΓαίοΓββ. Είιιβ

ήάίοχιΐυπι. 8αΐιιίαηάϊ ίπιρβΓαίοΓϊβ βί Αιι^ιιβίαβ πιοβ. Β.β^ίαβ

ΐΓβηιιβηίϊα. (30.)



4 ΠΡΟΚΟΓΠΟΪ

Β 10 "Οβα μεν ονν 'Ρωμαίων τα γένει έν τοις πολέμοις

άχρι δεϋρο ζννηνέχ&η γενέβ&αι, τηδέ μοι δεδιήγηται,

ψιερ δννατον έγεγόνει των πράζεων τάς δηλώβεις

άπάβας έπι καιρών τε και χωρίων των έπιτηδείων

άρμοβαμένω' τα δε έν&ένδε ονκέτι μοι τρόπω τω 5

είρημένω ζνγκείβεται, έπεί ένταν&α γεγράψεται πάντα,

δπόβα δη τετνχηκε γενέβ&αι πανταχό&ι της 'Ρωμαίων

2 άρχης. αίτιον δε, οή' δη ονχ οίόν τε ην περιόντων

Ρ 2 έτι των αντά είργαβμένων οτω δει άναγράφεβ&αι

τρόπω. οντε γαρ διαλα&εΐν πλή&η καταβκόπων οίόν ίο

τε ην οντε φωρα&έντα μη άπολωλέναι &ανάτω οίκτί-

βτω' ούδε γαρ έπι των βνγγενών τοις γε οίκειοτάτοις

3 το &αρρεΐν είχον. άλλα και πολλών των έν τοις εμ-

προβ&εν λόγοις είρημένων άποκρνψαβ&αι τάς αίτιας

ήναγκάβ&ην. τα \το] τε [δ '] ονν τέως άρρητα μείναντα ΐ5

και των έμπροβ&εν δεδηλωμένων ένταν&ά μοι τον

λόγον τάς αίτίας βημηναι δεηβει.

4 Β 11 Άλλά μοι ες άγώνιβιν έτέραν ιόντι χαλεπήν τινκ

καϊ δεινώς άμαχον των Ίονβτινιανω τε και Θεοδώρα

βεβιωμένων βαμβαίνειν τε καϊ άναποδίζειν έπι πλεΐβτον 2ο

1 τοις ΒΓαηη] τε οοάεΐ. , γε Κτ3.ϋ. \\ 5 έν&ίνδε Αΐβπι.] έν-

&άδε Ο || 10—5, 19 πλη&η — προγεγενημένων] ΕχοΓάίιιπι πια^ηβ.

6Χ ραΓίβ πιιιίίΐυαι ββΙ ϊη (τ, 6Χβίαηί ΐιαβο: πλ * οΐόντε ην, ο$τε

φωρα&έντων μη άπολωλέναι &ανάτω οίκτίβτω. ό * βνγγενων τοΐς

γε οίκειοτάτοις το &αρριΐν εϊχον. άλλα χαϊ πολλών των έντ *

είρημένων άποκρνψαβ%'αι τάς αίτ]ας ήναγκάβ&ην. τότε δ' ονν *

καϊ των ίμπροβ&εν δεδηλωμένων έντ * άλλα μοι ές άγώνιβιν

ίτέραν Ιόντι * &εοδώρα βεβιωμένων, βα * ξ,νμβαίνει, ότι δη μοι

τά * φανηβόμενα τοις δπι * παλαιοτέραν τήν άκοη * * εϋπορος

ύπό άμα&ίας ή ές των ο γεγενημένων || 11 φωρα&έντα ΜαΐίΓ.]

φωρα&έντων Ο || 15 ήναγκάβΦην νίάβίιιΓ ΐβ^βηιΐυπι ίη Ο, ηναγ-

κάβμην ΐβ^ίί ΚταΙ. βί ΐϊΙ)ΓαΓϊτιβ οοά. α | [τό] τε Κτ3,β.] τότε

οοάά. | [δ'Ί ονν βοηρβί] δ' οϊιν οοάά.. γοϋν οοπία ΚΓβ,β.
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εκεΐνο διαρι&μονμένω Σνμβαίνει, 'ότι δη μοι ταϋτα έν

τω παρόντι γεγράψεται τα μήτε πιβτά μήτε είκότα

φανηβόμενα τοις όπιβ&εν γενηβομένοις , αλλως τε

οπηνίκα έπϊ μέγα ρεύβας ο χρόνος παλαιοτέραν την

5 άκοήν απεργάζεται, δέδοικα μη και μν&ολογίας άποί-

βομαι δόζαν καν τοί<? τραγωδοδιδαβκάλοις τετάζομαι.

έκείνω μέντοι το &αρρεΐν εχων ονκ άποδειλιάβω τον 5

όγκον τοϋ εργον, ως μοι ονκ άμαρτύρητος δ λόγος

εβτίν. οί γαρ ννν αν&ρωποι δαημονέβτατοι μάρτνρες

ίο των πράζεων όντες άζιόχρεω παραπομποϊ ες τον επειτα

χρόνον της νπερ αντων πίβτεως εβονται.

Καίτοι με καϊ αλλο τι ες λόγον τόνδε όργώντα 6

πολλάκις έπϊ πλεΐβτον άνεχαίτιβε χρόνον. έδόζαζον

γαρ τοις ές το επειτα γενηβομένοις άζύμφορον έβεβ&αι

ΐ5 τοϋτό γε, έπεί των εργων τα πονηρότατα μάλιβτα

ζννοίβει αγνωβτα χρόνω τω νβτέρω είναι, η τοις τν-

ράννοις ές άκοην ηκοντα ζηλωτά γίνεβ&αι. των γάρ 7

κρατούντων αεί τοις πλείβτοις εύπορος νπο άμα&ίας

η ές των προγεγβνημένων τα κακά μίμηβις, καϊ προς

2ο τά ημαρτημένα τοις παλαιοτέροις ραόν τε καϊ άπονώ-

τερον ές άει τρέπονται. αλλά με νβτερον ές τωνδε 8

των έργων την ίβτορίαν τοϋτο η^νεγκεν, οτι δη τοις

ές το έπειτα τνραννήβονβιν ένδηλον έβται ως μάλιβτα

μεν καϊ την τίβιν αντούς των άμαρτανομένων περιελ- Β 12

25 &εΐν ονκ άπεικος εϊη, όπερ και τοΐβδε τοις άν&ρώποις

ζννηνέχ&η πα&εΐν έπειτα δε και άνάγραπτοι αύτων

αϊ πράζεις καϊ οί τρόποι ές άει εβονται, άπ' αντοϋ τε

ί'βως όκνηρότερον παρανομήβονβι. τίς γάρ αν τον 9

5 δέδοικα (οΖν*) Ρϊοοοίοβ || 6 τραγωδοδιάαβκάλοις ϋίηά.]

γωδιδαβκάλοις α | τετάξ.ομαι ϋίηά.] τετάξω) " Η ''' '''ν-''-

ξον α] έδόζαβα ϋίηά. || 28 παρανομήβονβιν (τ

τραγωδιδαβχάλοις α | τετάξ,ομαι ϋίηά.] τιτάξωμαι α \\ 13 έδόζα- λλ



6 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ

Σεμιράμιδος άκόλαβτον βίον η την Σαρδαναπάλον καϊ

Νερωνος μανίαν των επιγενομένων άν&ρώπων εγνω,

εί μη τοις τότε γεγραφόβι τα μνημεία ταντα έλέλειπτο;

άλλως τε καϊ τοις τα. ομοια πειβομένοις, αν οντω

τΰχοι, προς των τνράννων ονκ άκερδης αντη παντά- 5

10 παβιν η άκοη εβται. παραμν&εΐβ&αι γαρ οι δνβτύ-

χονντες ειώ&αβι τω μη μόνοις βφίβι τα δεινά ζνμπε-

βεΙν. διά τοι ταντα πρώτα μεν οβα Βελιβαρίω μοχ&ηρά

εί'ργαβται έρών ερχομαι" νβτερον δε καϊ δ^α Ίονβτι-

νιανω καϊ Θεοδώρα μοχ&ηρά εί'ργαβται έγώ δηλώβω. ίο

11 Ρ 3 Ην τω Βελιβαρίω γννή, η"ς δη εν τοις έμπροβ&εν

λο/οις εμνήβ&ην, πάππον μεν και πατρος ηνιόχων, εν

τε Βνζαντίω καϊ Θεββαλονίκη το εργον τοΰτο ένδειζα-

Β 13 μένων, μητρος δε των τινος έν &νμέλη πεπορνεν-

12 μένων. αντη τά πρότερα μάχλον τινά βιώβαβα βίον ΐ5

καϊ τον τρόπον έζερρωγνΐα, φαρμακεϋβί τε πατρωοις

πολλα ώμιληκνία, καϊ την μά&ηβιν των οί άναγκαίων

11 οί. ϊη(ϋΟβπι β. ν. Άντωνίνα || 14— 15 μητρός—πεπορ-

νενμένων] 8ιιίά. β. ν. &νμέλη \\ 15—17 αΰτη — ώμιληκνΐα] οίί.

8υίά. β. ν. μάχλος, γννη τον τρ. έζερρωγνΐα Βιιίά. β. ν. έζερρω-

γνΐα, φαρμακεΰβί τε πατρώοις πολλά ώμιληκνΐα 8ιιίά. β. ν.

φαρμακεΐς

1 την Ο οοΓΓ.] τον Ο ρΓ. πι. || 2—3 ϊγνω εί μη βναηυβπιηί

ίη Ο || 4 τοΐς— πειβομένοις] τοις τά ομοια πειβομ βναηιιβπιηΙ

ίη Ο || 5—7, 15 παντάπαβιν—λόγοις] ίη πιιιίίΐο οοά. Ο ηαβο

βΧβίίΐηϊ: παντά * παραμν&εΐβ%'αι γάρ οί δνβτνχονντες είώ&αβι,

τω μη μόνοις * εϊν διάτοι ταντα πρώτα μεν όβα βελιββαρίφ

μοχ&ηρα * τερον δε καϊ όβα Ιονβτινιανω καϊ &εο&ώρα μοχ&ηρά

εί'ργαβται, έγώ * δη έν τοΐς ε'μπροβ&εν λόγοις, έμνήβ&ην πάπ

πον * ονίκη το ίργον τοντο ένδειζαμένων. * τη τά πρότερα

μάλλον τινά βιώβαβα * οι? πολλά ώμιληκνΐα καϊ * αρίω γννη

γέγονε ^μήτηρ ηδη * * ρχής είναι. ξνγκαλνπτειν * * λόγοις ||

14 των τινος έν 8ηίά.] τών τινος των α | 15 τά πρότερα] το

πρότερον Βιιίά.
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ποιηβαμένη, έγγνητή νβτερον Βελιβαρίω γννή γέγονε,

μήτηρ ήδη παίδων γενομένη πολλών. εύ&νς μεν ονν 13

ή£,ίον μοιχεντρια το έζ άρχής είναι, ζνγκαλύπτειν μέν-

τοι τονργον τοντο εν βπονδή είχεν, ού καταδνομένη

5 τοις οίκείοις έπιτηδενμαβιν, ούδέ το προς τον ζννοι-

κοΰντος δειμαίνονβα δέος (οντε γαρ αΙδώ τινα έργον

δτονονν έλαβε πώποτε και τον άνδρα μαγγανείαις

πολλαις κατείληφεν), αλλα τήν έκ της βαβιλίδος

νποπτενονβα τίβιν. λίαν γαρ ές αύτήν ή Θεοδώρα

ίο ήγριαίνετό τε και έβεβήρει. έπει δε αντήν έν τοις 14

άναγκαιοτάτοις νπονργήβαβα χειροή&η πεποίηται, πρώ

τα μεν Σιλβέριον διαχρηβαμένη τρόπω ώπερ έν τοις

όπιβ&εν λόγοις είρήβεται, νβτερον δε Ίωάννην κατερ-

γαβαμένη τον Καππαδόκην, ωβπερ μοι έν τοις έμ-

ΐ5 προβ&εν λόγοις έρρή&η, ένταν&α . δη αδεέβτερόν τε

καϊ ονκέτι άποκρνπτομένη απαντα έζαμαρτάνειν ον-

δαμή άπηζίον.

Ην δέ τις νεανίας έκ Θράκης έν τη Βελιβαρίον 15Β14

1—3 έγγνητή — είναι] ή ίϊ έγγνητή κτλ. 8υίά. β. ν. έγ-

γνήβαβ&αι || 3—5 ξ.νγκαλνπτειν— έπιτηδενμαβι] οϋ. 8υίά. β. ν.

χαταδύεται || 5—7 ονδέ— πώποτε] οίί. 8ιιϊ(1. β. ν. δειμαίνει ||

7—8 καϊ— κατείληφεν] καϊ τον ανδρα μαγγανείαις κατειλήφει

πολλαΐς 8υϋ. β. ν. μαγγανεία || 9 — 10 λίαν— έβεβήρει] οϊί. 8υίά.

β. ν. έβεβήρεβαν || 13 είρήβεται] ηιιβς[ιιΕτιι ΡΐΌΟορίυβ παβο παΓ-

Γανϋ || 14 οί. Ι 136, 13

1—2 γέγονεν, ήδη παίόων μήτηρ Βαϊά. || 2 μεν οπι. 8υί(1. ||

3 ίξ άρχής α] ίξής 8ιιίά. || 4 το ίργον 8υίά. | είχε 8υϋ | ον

καταδνομένη α] ου οπι. 8υίά., έγκαταδνομένη ΜαΐίΓ. || 5 ουδέ τι

8ιιίά.1 ουδέ το α || 6 γαρ α] οπι. 8πίοΐ. || 7 ότονοϋν] ουτονονν α,

οπι. 8υίά. | έλάμβανε 8υίά. || 8 κατειλήφει πολλαΐς 8πϊά. || 10 τε

οπι. 8πϊ(1. | έβεβήρει 8αίά.] έμιμήνει α | τοις] τοΐβιν α, τοις ο'ι

ΜαΐίΓ., οί. οαρ. 27, 6 || 15 άδεέβτερόν ηοη βαίίβ οοπιραΓβί ίη Ο ||

16 ονκίτι] οΰ βναηηϋ ίη 6? || 18 βελιββαρίον ήϊο βί ίηίτίΐ ραββίπι Ο



8 προκοπιοτ

οΙκία, Θεοδόβιος τοννομα, δόζης γεγονώς εκ πατέρων

16 Εννομιανών καλονμενων. τοΰτον, ήνίκα ές Λιβύην

άποπλείν έμελλεν, έλονβε μεν δ Βελιβάριος το &εΐον

λοντρόν και χερβϊν άνελόμενος έν&ένδε οίκείαις είβποι-

ητον έποιήβατο ξύν τη γνναικϊ παΐδα, ΐβπερ είβποιεΐ- 5

β&αι Χριβτιανοις νόμος, και άπ' αντον ή 'Λντωνίνα

τον Θεοδόβιον ατε παΐδα όντα ϊερω λόγω ήγάπα τε

ως το είκός καν τοις μάλιβτα έπιμελομένη άμφ' αύτήν

17 είχεν. εύ&νς τε εραβ&εΐβα αντον έκτόπως έν τω διάπλω

τούτω καϊ κατακορής γεγοννΐα τφ πά&ει άπεβείβατο ιυ

μεν &είων τε καϊ άν&ρωπίνων πραγμάτων δέος τε και

αίδώ ζνμπαβαν, έμίγνντο δε αντω τά μεν πρώτα εν

παραβύβτω, τελεντωβα δε και οίκετων και &εραπαινί-

18 δων παρόντων. κάτοχος γαρ ήδη τω πό&ω τούτω

γεγενημένη και διαφανώς έρωτόληπτος ονβα ούδεν έτι ΐδ

τον έργον κώλνμα έβλεπε. καί ποτε ό Βελιβάριος έπ'

Ρ 4 αύτοφώρω την πραζιν λαβων έν Καρχηδόνι έζηπάτητο

19 προς της γνναικος εκών γε είναι. δ μεν γαρ άμφω

2 οί. Ι 365, 13 || 2—6 τούτον— νόμος] τον δε Εννομιανόν

. ίλονβε Βελιβάριος το &εΙον λοντρόν, χερβϊ δε οίκείαις άνελό-

μενος είβποιητόν έποιήβατο παΐδα κτλ. 8ιιίά. β. ν. έλονβε βί

β. ν. Εννομιανός || 4—6 οίκείαις— νόμος] είβεποιήβατο αυτον

χερβϊν οίκείαις παϊδα κτλ. Βυίά. β. ν. ηπερ \\ 9 εΐ&' νβτερον

έραβ&εϊβα αυτον ίν παραβύβτω Βυίά. β. ν. έκτόπως || 9—10 έν

τω διάπλφ τούτω κατακορης γενομένη τω πά&ει 8υίά. β. ν.

κατακορής \\ 12—14 ήράβ&η αντον τά μεν πρώτα έν παραβνβτω,

τελεντώβα δε καϊ οίκετών παρόντων 8υίά. β. ν. έν παραβνβτω ||

14— 16 κάτοχος— ίβλεπε] κάτοχος ήδη κτλ. 8ιιίά. β. ν. κάτοχος \\

16—18 ό Βελ.—είναι] ό δε έπ' κτλ. 8υίά. β. ν. έπ' αυτοφώρω ||

17—18 ό δε έζηπάτητο— είναι] οϊί. θιιίά. β. ν. εκόντων είναι

4 καϊ χερβϊν] χιρβϊ δε 8ιιίά. | έν&ένδεν Θ || 8 άμφ' βοΓϊρβϊ]

νφ' οοάά. || 9 εύ&ύς τε έραβ&εΐβα αντον βοηρδϊ] εϊ&' νβτερον

αύτον έραβ&εΐβα (?, ει'9'' νβτερον έραβ&εϊβα αντον 8υίά., οί.

Ηγ 2 ρ. 29 || 10 γεγοννΐα (?] γενομένη 8ιΐϋ. || 14 πό&ω] πΐίΐΐϊπι

πά&ει, οί. νβΓβ. 10 || 15 ίιαφανή? 8υίά. || 16 τον έργον οτα.. 8ιιϊ(1.,

τον ϊργον τούτον ()
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εν δωματίω καταγείω ενρών έμεμήνει, η δε οντε άπο-

δειλιάβαβα οντε καταδνβαμένη τω εργω τούτω, ,]Εν-

ταν&αα, εφη , ,,τών λαφύρων τά τιμιώτατα βνν τω Β 15

,,νεανία κρύ'ψονβα ήλ&ον, ώς μη ές βαβιλέα έκπνβτα

5 ,,γένηται". ή μεν ονν ταϋτα βκηπτομένη είπεν, ό ίε 20

άναπειβ&ήναι δόζας άφηκε, καίπερ τω Θεοδοβίω έκλε-

λνμένον τον ΐμάντα ορών τον άμφϊ τά αΙδοία τάς

άναζνρίδας ζννδέοντα. έρωτι γαρ της άν&ρώπον

άναγκαβ&είς εβούλετό οί την των οίκείων όφ&αλμών

ίο &έαν ώς ηκιβτα άλη&ίζεβ&αι. της δε μαχλοβύνης άεί 21

προΐονβης ές κακον άφατον οί μεν άλλοι &εώμενοι τά

πραττόμενα έν βιωπη είχον, δούλη δε τις Μακεδονία

ονομα έν Σνρακούβαις, ήνίκα Σικελίας έκράτηβε Βελι-

βάριος, ό'ρκοι^ δεινοτάτοις τον δεβπότην καταλαβοϋβα,

ία μή ποτε αντην τη κεκτημένη καταπροήβεβ&αι, τον

πάντα αντω λόγον έζήνεγκε, δύο παιδάρια προς μαρ-

τνρίαν παραβχομένη, οις δη τά άμφϊ τον κοιτωνα

νπηρετεΐν έπιμελες ην. ταϋτα μα&ών Βελιβάριος των 22

οί επομένων τινάς τον Θεοδόβιον έκέλενβε διαχειρί-

ίο βαβ&αι. ό ίε προμαχών είς "Εφεβον φεύγει. των 23

γάρ επομένων οί πλεΐβτοι τω άβεβαίω της τον άν&ρώ-

πον γνώμης ή^ιιε'νοι άρέβκειν την γνναΐκα μαλλον έν

βπονδη είχον η τω άνδρϊ δοκειν εννοΐκώς εχειν, οϊ γε

καϊ τά βφίβιν έπικείμενα τότε άμφ' αντω προνδοβαν.

25 Κωνβταντινος δε Βελιβάριον δρων περιώδννον γεγο- 24

νότα τοΐ<? ζνμπεβονβι, τά τε άλλα ζννήλγει και τοϋτο

6—8 καίπερ — ξννδέοντα] οϊί. 8ιιϊά. β. ν. άναξνρίδας

1 δωμ.ατίοο Ώίαά.'] δωμ.ατείω (? || 6 πιιβ&ήναι δόξας] ΐιίηο

ϊηοίρϋ 5 || 7 ορών οπι. 8υίά. || 8 ξ.ννδέοντα Ο8] δέοντα Βοίά. ||

15 τον 8'] οπι. Ο || 19 τινάς 8] ινας βναηυίί ίη Ο | &εοδοβι//

9^20 ές 8\ φενγΙΙ α
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έπεΐπεν ώς ,',Έγωγε &άββον αν την γνναΐκα η τον

25 „νεανΙαν κατειργαβάμην". οπερ ϋντωνίνα μα&οϋοα,

κεκρνμμένως αντώ έχαλέπαινεν, όπως εγκοτα ένδεί'Ε,η-

20Βΐ6ται το ί^ς αντόν εχ&ος. ην γαρ βκορπιώδης τε καϊ

όργην βκοτεινή. ού πολλω δε νβτερον η μαγγανεύβαβα 5

η &ωπενβαβα πεί&ει τον ανδρα ώς ονχ νγιες το κατη

γόρημα το ταύτης γένοιτο" καϊ ος Θεοδόβιον μεν μελ-

λήβει ονδεμια μετεπέμψατο, Μακεδονίαν δε καϊ τα

27 παιδία τη γνναικϊ «ίίοΰνίΜ ύπέβτη. ονς δη απαντας

πρώτα τάς γλώττας, ωβπερ λέγονβιν, άποτεμοϋβα, είτα ίο

κατά βραχύ κρεονργήβαβα καϊ &νλακίοις έμβεβλημένη

ές την &άλατταν όκνήβει ονδεμια έρριψε, των τινος

οίκετων Ενγενίον δνομα νπονργηβαντός οί ές απαν

το αγος, ώ δη καϊ το ές Σιλβέριον εϊργαβται μίαβμα.

28 καϊ Κωνβταντΐνον δε ον πολλώ νβτερον Βελιβάριος τ5

τη γνναιχϊ άναπειβ&είς κτείνει. τα γαρ άμφϊ τω

Πραιβιδίω καϊ τοις ζιφιδίοις τηνικάδε ζννηνέχ&η

γενέβ&αι άπερ μοι έν τοις εμπροβ&εν λόγοις δεδή-

29 λωται. μέλλοντος γαρ τον άν&ρώπον άφΙεβ&αι, ον

πρότερον άνηκεν ή Άντωνίνα, ε'ως αντον τοϋ λόγον ϊο

30 Ρ 5 ετι^ατο, ούπερ έγώ άρτίως έμνήβ&ην. καϊ άπ' αντον

εχ&ος μέγα περιεβάλλετο ό Βελιβάριος εκ τε βαβιλέως

καϊ των έν 'Ρωμαίοις λογίμων απάντων.

31 Ταϋτα μεν ούν τηδε κεχώρηκε. Θίοίό^ιος ίί ονκ

4—5 ην δε αρα ή Θεοδώρα βκορπιώδης καϊ δργήν βκοτεινή

8πίά. β. ν. βκορπιαίνεβ&αι || 17 οί. II 186

1 "Εγωγε ϋϊηά.] έγώτε οοάά. | την γνναϊκα %'άββον αν 8 ||

3 ^κοτα Ο ϊη οοηίβχίυ, 5] ϊγγιβτα 6' ίη πιαΓ£., έν βκότφ νβΐ

έν χαιρώ ΗβΓ\ν\, πιαΐίπι ηκιβτα || 4 ίχ&ος] αχ&ος Ο ρΓ. πι. ||

8 ονδεμϊα Ο || 9 τη <?] της 8 || 12 εί? ι5 || 17 Πραιβιδίω Αΐβπι.]

περβιδίω οοάά. || 22 περιεβάλετο 8



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 1. 11

έφη ές Ίταλίαν άφίζεβ'&αι οίός τε είναι, ϊνα δη τότε

διατριβήν είχον Βελιβάριός τε και Ιίντωνίνα, ήν μή

Φώτιος εκποδων γένηται. δ γάρ Φώτιος πρόχειρος 32

μεν φνβει ες το δάκνεβ&αι ήν, ήν τις αύτοϋ παρ' Β 17

6 δτωονν [αυτί}] δννηται μαλλον, εν μέντοι τοις άμφϊ

Θεοδοβίω και δικαίως αποπνίγεβ&αί οί ζννέβαινεν,

δη δη αντός μεν καίπερ νιος ων έν ούδενί έγίγνετο

λόγω, 6 δε δννάμει τε πολλή έχρήτο καϊ χρήματα

μεγάλα περιεβάλλετο. λέγονβι γάρ αντόν εκ Καρχη- 33

ίο δόνος τε και 'Ραβέννης ές εκατόν κεντηνάρια έζ άμφοίν

Παλατίοιν βνλήβαντα εχειν, έπει καϊ μόνω κατ έζον-

βίαν διαχειρίβαι ταϋτα ζννέβη. ή δε ΙΑντωνΙνα έπει 34

την Θεοδοβίον γνώμην έμα&εν, ον πρότερον άνήκεν

ενεδρενονβά τε τον παΐδα καϊ φονίοις τιβίν έπιβον-

τ5 λαις αντόν μετιοϋβα, έ'ως καταπράζαβ&αι ί'βχνβεν αντόν

μεν έν&ενδε άπαλλαγέντα ές Βνζάντιον δδώ ίέναι,

ούκέτι φέρειν τάς ένέδρας οίόν τε όντα, τον δε Θεο-

δόβιον ές τήν Ίταλίαν παρ' αντήν ήκειν. οί δή 35

κατακόρως της τε τοϋ ερωμένον διατριβής και της

2ο τοϋ άνδρός εύη&είας άποναμένη χρόνω νβτερον ξύν

άμφοίν ές Βνζάντιον ήκεν. εν&α δη Θεοδόβιον έδε- 36

δίββετο το βννειδέναι καϊ εβτρεφεν αύτοϋ τήν διάνοιαν.

λήβειν γάρ ές το παντελες ούδαμή ωετο, έπει τήν γν

ναΐκα έώρα ούκέτι τό πά&ος έγκρνφιάζειν οϊαν τε

3 Ό& Ιχοο Ρΐιοίίο πηιΐία ρτοίβΓΙ Ιοαηηββ Ερΐι. ρ. 31

1 άή 8] ήδη (τ || 3 Φώτιος οοάά.] Φωτεινός Τΐίβορΐι. Ι

242 , 4 || 5 [ο™*»}] δννηται] αντή άβΐβνϊί Αίβπι. || 7 έγίγνετο]

(Ιγνετο θ', έγίνετο 8 || 10 'Ραβεννης] ραβαίνης Ο || 11 βνλλήβαντα

α || 13 άνήκε Ο || 16 ένΦένάε 8] έν&άδε Ο || 18 είί 5 || 21 ηκεν

Ο] ήλ&εν 8 || 22 τό 5] τω Ο || 24 οΐαν τε Ο] οϊά τε 8
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ούβαν, ούδε κεκρνμμένως έζερρωγέναι, άλλα διαρ

ρήδην μοιχαλίδα είναί τε και όνομάζεβ&αι ώς ήκιβτα

37 (άπ)αζιοϋβαν. δώ δη αύ&ις ες την "Εφεβον άφικό-

μενος και άπο&ριζάμενος ήπερ εϊ&ιβται ενέγραψεν είς

38 τονς μοναχούς καλονμένονς αύτόν. τότε δη κατ ακρας 5

Β 18 εμάνη καϊ την έβ&ήτα ζύν τη διαίτη ές τρόπον μετα-

βαλοϋβα τον πέν&ιμον πίρι^ίι βνχνά κατά την οίκίαν

κωκύονβα, όλολνγη τε κεχρημένη ώλοφύρετο ονκ άπο-

λελειμμένον τάνδρός, οποΐον αύτη άγα&ον ώλώλει, ώς

πιβτόν, ώς εύχαριν, ώς εύνοΐκόν, ώς δραβτήριον. ιο

39 τελεντωβα δε καϊ τον ανδρα ές ταύτας δη επαγαγο-

μένη τάς όλοφύρβεις έκά&ιβεν. εκλαε γονν ό ταλαίπω

ρο ρος τον πο&εινον άνακαλών Θεοδόβιον. νβτερον δε

καϊ είς βαβιλέα έλ&ών, αύτόν τε καϊ την βαβιλίδα

ϊκετεύων, άνέπειβε Θεοδόβιον μεταπέμψαβ&αι άτε άναγ- ΐ5

καΐον αύτω κατά την οίκίαν όντα τε καϊ έβόμενον.

41 αλλα Θεοδόβιος άπεΐπε μηδαμή έν&ένδε Ιέναι, ώς

άβφαλέβτατα έμπεδώβειν Ιβχνριβάμενος το των μοναχών

42 έπιτήδενμα. %ν δε άρα ό λόγος κατάπλαβτος, οπως

έπειδάν τάχιβτα Βελιβάριος έκ Βνζαντίον άποδημοίη, 2ο

αύτός παρά την ΙΑντωνίναν άφίκηται λά&ρα. οπερ

ούν καϊ έγένετο.

Ρ 6 β'. Λύτίκα γαρ Βελιβάριος μεν ώς Χοβρόη πολε-

μήβων ζύν τω Φωτίω έβτέλλετο, Άντωνίνα δε αύτοϋ

2 εμεινεν, ούκ είω&ός αύτη πρότερον τοϋτό γε. τοϋ 25

γαρ μη κατά μόνας τον άν&ρωπον κα&ιβτάμενον έν

1 κεκρνμμένως €γ] έγκεκρνμμένως 8 || 3 (άπ'}αξιονβαν

Αΐβπι.] άξ.ιονβαν οοάά. (| 4 καϊ (?] οπι. 5 | ένέγραψεν &] έάέγρα-

ψεν 8 || 8 — 9 ονχ άπολελειμμένον οοάά.] ονκ άπολελειμμένη

Εβϊβΐίβ, πιαϋπι ονκ άπολομένον || 12 εΎΙαε 8} ϊκαμε Ο || 13 ίέ (/]

οπι. Ο8 || 14 βαβιλέα Ο] βαβιλέως 8 || 24 ζνν (?] βνν βπρβΓ-

δΟΓ. | ι?
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αντω τε γενέβ&αι και των εκείνης μαγγανενμάτων

δλιγωροϋντα φρονήβαί τι άμφ' αντί] των δεόντων,

πανταχόβε της γης ζνν αντω βτέλλεβ&αι έπιμελες οι

έγίνετο. οπως δε και αν&ις ©ίοόο^&ο παρά 'Αντω- 3

5 νίναν έβιτητά εϊη , Φώτιον εκποδών οί γενέβ&αι εν

βπονδη έποιεΐτο. πεί&ει τοίννν των Βελιβαρίω έπο- 4 Β 19

μίνων τινάς έρεβχελεΐν τε αύτόν ες αεί καϊ προπη-

λακίζειν, ούδένα άνιέντας κοϋ^ρόν" αύτη τε [γαρ] γρά-

ψονβα ές ήμέραν βχεδόν τι έκάβτην διέβαλλέ τε

ίο διηνεκες καϊ επί τω παιδϊ πάντα έκίνει. οΐς δη δ 5

νεανίας άναγκαβ&είς διαβόλως έγνω τη μητρι χρήβ&αι,

ηκοντά τε τινα έκ Βνζαντίον, ος δη άπήγγελλε &εο-

δόβιον λά&ρα ζύν 'Αντωνίνη διατριβήν έχειν, παρά

Βελιβάριον εύ&ύς είβάγει, φράζειν έπιβτείλας τον

απάντα λόγον. άπερ έπεί δ Βελιβάριος εγνω, όζν&ν- 6

μω&εϊς νπερφνώς [ως] παρά τούς Φωτίον πόδας έπί

βτόμα πίπτει, και αύτοϋ έδεΐτο τιμωρεΐν οί αύτω

πάβχοντι νφ' ων ηκιβτα χρην άνόβια εργα ,,ϋβ τταϊ"

λέγων ,,γλνκύτατε, πατέρα μεν τον βόν οβτις ποτε ήν

20 ,,ούδαμη οίβ&α, έπεί βε νπό τιτ&οϋ τρεφόμενον έτι

,,καταλιπών ζννεμετρήβατο τον έαντοϋ βίον, ον μην

,,ούδέ τον των αύτοϋ ωνηβαι. ήν γάρ τά ές την ού-

,,βίαν ον λίαν εύδαίμων. ύπ' έμοί δε καίπερ οντι 7

,,πατρωω τραφεϊς, τήν τε ήλικίαν τηλικόβδε ει, ως

1 αντω ο] αντω (?8 || 4 παρά (?] ίί 5 || 5 είβιτητά 8 ||

6 βηονδη ι?] βονλή Ο || 1 έρεβχελεϊν Ο ίη πιαΓ§., 5] έρεβχεΐν Ο

ίη οοηίβχίυ || 8 αντή τε Κβϊβϊβ] αυτή τε γάρ οοάά. || 12 8?]| ώς

ίη πιαΓ£. Ο | άπήγγελλε ρ ίη πιαΓ^.] άπαγγύλλεβ&αι (τ 8, ρ ίη

οοηίβχίη || 13 λά&ρα 8Λ οτα. Ο || 14 έηιβτείλας] έπιτείλας Αΐβπι. ||

15—16 δξν&νμ.ω&είς ΗβΓ^.] ό|ύ &νμ(ο&ιΪς οοάά. || 16 παρά τους

Αΐβπι.] ώς παρά τον 08 || 17 οί #] οπι. Ο || 24 τηλικόοδε Ώΐηά.]

τηλικοντος δε Ο8 | εΐ 8] ή Ο
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,,βον είναι άμννειν άδικονμένω μοι ές τά μάλιβτα, ες

,,τε ύπάτων αζίωμα ηκεις καϊ πλοντον περιβέβληβαι

,,τοβόνδε χρημα, ωβτε πατήρ τε καϊ μήτηρ καϊ το

ν,ζνγγενες απαν εγωγε καλοίμην αν, ω γενναΐε, καϊ

8 ,,εϊην δικαίως. ονχ αϊματι γαρ, άλλα τοις ερ^οις 5

,,είώ&αβι δήτα βτα&μαβ&αι την ές άλλήλονς βτοργήν

9 Β 20 ,,άν&ρωποι. ώρα βοι τοίννν μη περαδεΐν έμε μεν

,^πρός τη της οίκίας διαφ&ορά καϊ χρημάτων έβτερη-

,,μενον τοβοντων το πλή&ος, την δε μητέρα την βήν

,,αίβχος άναδονμένην οντω δη μέγα προς πάντων ίο

10 ,,άν&ρώπων. έν&νμον τε ως αί των ^νναικών άμαρ-

,,τάδες ούκ έπϊ τονς άνδρας ϊενται μόνον, άλλα καϊ

,,παίδων άπτονται μάλλον, ονς γε καϊ δόζαν τινά

,,φέρεβ&αι έκ τον έπϊ πλεΐβτον βνμβήβεται, ως φύβει

11 ,,τόν τρόπον ταις γειναμέναις έοίκαβιν. οντωβί τε ΐ5

Ρ 7 ,,λογίζον περϊ έμον, ως έγώ την γνναΐκα την ^μαντοΰ

,,πάνν μεν φιλώ, καϊ ήν μοι τίβαβ&αι τον διαφ&ορέα

,,τής οίκίας έζη, ούδεν αντήν έργάβομαι φαϋλον,

,,περιόντος δε Θεοδοβίον ταύτη το εγκλημα έπιχωρεΐν

,,ονκ αν δνναίμην." 2ο

12 Ταντα άκονβας δ Φώτιος νπηρετήβειν μεν ωμο

ί)—7 ον ρήμαβιν, άλΧ.' ίργοις άύ ιίω&αβι την ές άλλήλονς

βτα&μ&β&αι βτοργήν οΐ αν&ρωποι 8ιιϊ(1. β. ν. βτα&μαβ&αι ||

7—9 ωρα —πλή&ος) οϊί. 8υϊ(1. β. ν. ωρα || 10—11 αιβχος—άν

&ρώπων] οϋ. διιίά. β. ν. άναδούμενος || 11—15 αί— έοίκαβιν]

Οϊϊ. δυίά. 8. ν. άμαρτάδας

5 αΐματι ο:] αμα. τί 6γ8, ρτ/μ.ασι.ι> 8ιιίά. || 7 τοίννν] οια..

8υίά. || 9 τοβοντων το πλή&ος 8] πλή&ος τοβοντων (?, τοβοντον

πλή&ος Βνχά. \\ 10 ίή οοάά.] οω. 8ιιίά. | προς οοά.ά.] προ 8υίά. ||

11—12 άμαρτάδες 8 εί Βιιία.] άρματάδες Ο || 12 Άνδρας] /νδρ//

€γ \\ 14 ξνμβήβεται 8 || 15 τον τρόπον] τρόπον 8ιιίά. || 16 έμον]

ήμων βυρβΓβοΓ. ον 8 || 17 διαφορέα 8 || 18 έί;# Κβϊβϊίβ] έξ.ήν οο(1(1.
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λόγει ές απαντα, ίίίιί'ναι ί£ μή τι λάβοι έν&ένδε

κακόν, το &αρβείν έπι τω άβεβαίω της Βελιβαρίον

γνώμης τά γε ες την γνναΐκα ού βφόδρα εχων αλλα

τε γαρ αντόν πολλά και το Μακεδονίας δνβωπεΐν

5 πά&ος. διό δη αμφω απαντάς αλλ^λοιν ώμοβάτην 13

οβοι δη εν ΧριβτιανοΖς δεινότατοι ορκοι είβί τε καϊ

ονομάζονται, μήποτε άλλήλω καταπροήβεβ&αι αχρι των

ες τον όλε&ρον φερόντων κινδύνων. έν μεν ονν τω 14

παρόντι τω εργω έγχειρεΐν εδοζε βφίβιν άζύμφορον

ίο είναι, οπηνίκα δε Άντωνίνα εκ Βνζαντίον άφίκηται, 'Β 21

ες δε την "Εφεβον Θεοδόβιος ί'οι, τηνικάδε τοϋ χρόνον

Φώτιον έν τη Έφέβω γενόμενον Θεοδόβιόν τε και τά

χρήματα ούδενϊ πόνω χειρώβαβ&αι. τότε μεν ονν 15

αντοί τε την έββολήν παντι τω βτρατω ες την Περ-

ι5 βίδα πεποίηνται χώραν, άμφί τε Ίωάννη τω Καππα-

δόκη έν Βνζαντίω ζννηνέχ&η γενέβ&αι άπερ μοι έν

τοις έμπροβ&εν λόγοις δεδήλωται. εν&α δη τοϋτό μοι 16

τω δέει βεβιώπηται μόνον, ότι γε ονκ είκή τόν τε

Ίωάννην και την αντοϋ παΐδα ή ΙΑντωνίνα έζηπατήκει,

;ο άλλ' ορκων αντούς πλή&ει, ωνπερ ούδεν φοβερώτερον

εν γε Χριβτιανοις είναι δοκεΐ, πιβτωβαμένη, μηδεμια

δολερφ γνώμη ες αυτούς χρήβ&αι. ταϋτά τε διαπε- 17

πραγμένη και πολλω έτι μάλλον έπι τη της βαβιλίδος

5—8 (ϊιό — κινδύνων] οίί. 8ιιίά. β. ν. δεινοί || 5—8 ώμοβά-

την—κινδύνων] ώμοΰάτην οβοι δεινότατοι Χοιοτιανοΐς όρχοι

ονομάξονται κτλ. 8ιιίά. β. ν. χαταπροήβεται \\ 17 οί. Ι 1ϋ6, 13

1 λάβοι Ο] λάβη 8 | έν&έδε Ο || 5 δη οοάά.] οπι. Βιιίά. |

απαντας Ο βί 8ιιϊά.] οπι. 5 | άλλήλοιν διώ1.] άλλήλοις οοάά. |

6 οβοι Ο, 8 ρΓ. π». οοΓΓ., όβα 8 \>τ. πι. || 7 άλλήλω Κταϋ.) άλλή

λων οοάά. βί 8υίά. || 11 ΐοι 8, ϊΤ) \ναηΐβΓ || 12 γινόμενον 8 || 13 χει-

ςώβεβ&αι'! \\ 18 τόν τε Κβίβΐίβ] τόν γε οοάά. || 19 την Αΐβπι. βία]

τον 08 || 22 χρήοεβ&αι ΗβΓ\ν. || 22—23 διαηεπραμ.ένη Ο
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&αρροϋβα φιλία Θεοδόβιον μεν &ς "Εφεβον βτέλλει,

αύτη δε μηδεν ύποτοπάζονβα έναντίωμα έπί τγ\ν εω

18 κομίζεται. αρτι δε Βελιβαρίω το Σιβανράνων φρον

ριον έλόντι δδώ Ιονβα πρός τον άγγέλλεται. και ός

τάλλα πάντα εν ούδενι λόγω πεποιημένος όπίβω νπηγε 5

19 το βτράτενμα. ζννηνέχ&η γαρ , ήπέρ μοι τα πρότερα

δεδιήγηται, και ετερα άττα εν τω βτρατοπέδφ γενέ-

β&αι, άπερ αύτόν ές τήν άναχώρηβιν ωρμα. τοϋτο

20 μέντοι πολλω ετι &αββον ένταν&α άνηγεν. άλλ' όπερ

τοϋδε τον λόγον αρχόμενος είπον, ον μοι άκίνδννον ίο

Β 22 τηνικάδε τον χρόνον έδοζεν είναι τάς αίτίας των πε-

21 πραγμένων άπάβας εΙπεΐν. εγκλημά τε απ αΰτοΰ

έγένετο Βελιβαρίφ προς πάντων 'Ρωμαίων, ότι δη της

πολιτείας τά καιριώτατα αύτός περί έλάββονος πραγ-

22 μάτων των κατά την οίκίαν πεποίηται. άρχην μεν η

γαρ τω της γνναικός πά&ει έχόμενος, ως άπωτάτω

γενέβ&αι της γης 'Ρωμαίων ούδαμη ή&ελεν, όπως έπει-

δάν τάχιβτα πΰ^ται τήν γνναΐκα εκ Βνζαντίον ηκειν,

άναβτρέψας αντίκα δη μάλα καταλαβείν τε καϊ τί-

23 βαβ&αι οΐός τε εί'η. διό ί'ή τούς μεν άμφι Άρέ&αν 2ο

Τίγριν ποταμόν διαβαίνειν έκέλενβεν, οι γε ούδεν ο

τι καϊ λόγον άξιον διαπεπραγμένοι έπ' οίκον άπεκο-

μίβ&ηβαν, αύτός δε ούδε ημέρας δδω άπολελεΐφ&αι

24 Ρ 8 όρων των 'Ρωμαίων έν βπονδη είχε. φρονριον γαρ

7 οί. Ι 235, 10 || 20 οί. Ι 233, 21

1 &αρρονβα φιλία 6τ] φιλία Φαρρονβα 8 || 2 νηοτοπάβαβα

8 || 3 ίέ Ο] οτη. 8 \ Σιβανράνων ϋίηϊ.] Ιβανρανών ΐιίο βί ϊηίτα

οοάά. || 4 άγγέλλεται 5] άνέλλεται χαϊ χομίξεται αρτι βελιβ///ω το

ίβανρανών φρονριον ίίόντι Ο || 9 όπερ 8] ΟΛϊρ μοι (τ || 17 γής

&] οπι. 5 || 17—18 έηειδάν Αΐβπι.] είδ' αν οο(1(1. || 23 ήμέρας

βοΓϊρβχ] ώρας οο(1(1.
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το Σιβανράνων δια μεν πόλεως Νιβίβιδος Ιόντι πλεον

η δδώ ημέρας ενζώνω άνδρι των 'Ρωμαΐκών δρίων

διέχει, ετέρω&ι δε τούτον δη τον μέτρον ζνμβαίνει

τό μεταζύ ίίνοα. καίτοι εί παντι τω βτρατω Τίγριν 25

5 ποταμον διαβηναι κατ' αρχάς η&ελεν, οίμαι αν αντον

ζύμπαντα ληιβαβ&αι τα έπι 'Λββνρίας χωρία, καϊ μέχρι

ες Κτηβιφώντα πόλιν ούδενός το παράπαν άντιβτα-

τοϋντος βφίβιν άφΐχ&αι, και τούς τε 'Λντιοχέων αίχμα-

λώτονς, οβοι τε 'Ρωμαίων άλλοι ένταϋ&α όντες έτνγ-

ίο χανον, διαβωβάμενον έπανήκειν ες τα πάτρια η&η.

επειτα δε και Χοβρόη αίτιώτατος γέγονεν άδεέβτερον

έπ' οί'κον άποκομίζεβ&αι εκ της Κολχίδος. οντινα δε

τρόπον τετύχηκε τοϋτο αντίκα δηλώβω.

Ήνίκα Χοβρόης δ Καβάδον είς γην εμβαλών τήν26Β23

ΐδ Κολχίδα τά τε αλλα διεπράζατο, απερ μοι εμπροβ&εν

δεδιήγηται, και Πέτραν είλε, πολλούς τον Μήδων

βτρατον διεφ&άρ&αι ζννέβη τω τε πολεμω και ταις

δνβχωρίαις. δύβοδός τε γάρ, ώβπερ μοι εί'ρηται, ή

Λαζική έβτι καϊ ολως κρημνώδης. και μην και λοιμοϋ 27

2ο επιπεβόντος βφίβι το πλεΐβτον τοϋ βτρατον άπολω-

λέναι ζννέπεβε, πολλούς δε αντων καϊ των αναγκαίων

τη απορία διεφ&άρ&αι ζννέβη. έν τούτω δε καί τινες 28

εκ γης της Περβίδος ένταϋ&α έπιχωριάζοντες η^γγελλον

ως Ναβέδην μεν Βελιβάριος άμφι πόλιν Νίβιβιν μάχη

16 οί. Ι 224, 12 ββ. 238, 3 || 18 οί. Ι 293, 12

2 άνδρϊ ενξώνω 8 | ΰρίων Ο] ορών 8 || 3 διέχει Ο, 8 ρΓ.

πι. οοιΓ.] άπέχει 8 ρΓ. πι. || 4 μεταξά οοάά.] ημ.ιβν Αΐβπι. ||

5 αν 5] οπι. Ο Ι) 6 Άββνρίας] άβνρίας (?, βνρίας 8 | μέχρις

8 || 7 πόλιν 6γ] οπι. 5 || 12 Κολχίδος Ο να. τα&τ%. , 8] κοχλίδος

Ο να οοηίβχίιι || 13 δηλώβω 8] δηλώβαιμι Ο || 14 ές 8 | έμβα-

λών (?] έββαλών 8 || 15 κοχλίδα (τ || 18 δύβοδός] δο ϊη ΐΗπτ».

ίη Ο | ωβπερ] βπε ϊη ΐϋιιΓα ϊη (τ || 19 λοιμοί Ο] λιμον 8

ΡΒοοοριυβ. βά. Κ&ητγ. III, ΐ. 2
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νικήβας πρόβω χωροίη, πολιορκία δε το Σιβανράνων

ελων φρούριον Βληβχάμην τε και Περβών ΐππεις

όκτακοβίονς δορναλώτονς πεποίηται, βτράτενμα δε

άλλο 'Ρωμαίων ξνν γε 'Λρέ&α τω Σαρακηνων άρχοντι

πέμψειεν, οπερ διαβάν ποταμον Τίγριν ζύμπαντα 5

λεηλατήβειε τά έκείνη χωρία, πρότερον άδηωτα οντα.

29 ετύγχανε δε και βτράτενμα Ονννων έπι Αρμενίονς

τονς 'Ρωμαίων κατηκόονς ό Χοβρόης βτείλας, οπως τη

ές αντούς άβχολία μηδεμία τοις ταύτη 'Ρωμαίοις των

30 έν Λαζικη πραββομένων αϊβ&ηβις γένηται. τούτονς ίο

τε τονς βαρβάρονς απάγγελλαν ετεροι Βαλεριανω και

'Ρωμαίοις νπαντιάβαβιν ές χεΐρας έλ&όντας παρά πολύ

αντων ήββη&έντας τι] μάχη εκ τον έπι πλεΐβτον άπο-

31 λωλέναι. απερ οι Πέρβαι όκούβαντες καϊ κακοπα&εία

μεν τη έν Λαζοις κεκακωμένοι, δεδιότες δε μη τινι έν ΐ5

Β 24 τη άποπορεία έντνχόντες πολεμίων βτρατώ έν κρημ-

νοις καϊ χωρ^οις λοχμώδεβιν απαντες ούδενϊ κόβμω

διαφ&αρεΐεν, περιδεεις άμφί τε παιβι καϊ γνναιξί

και τη πατρίδι γεγενημένοι, ει τι κα&αρον ην έν τώ

Μήδων βτρατω, Χοβρόη έλοιδοροϋντο έπικαλοϋντες 20

ώς ες τε τούς 5ρκούς ήβεβηκώς και τά κοινά νόμιμα

πάντων άν&ρώπων έββάλοι μεν έν βπονδαις ές 'Ρω

μαίων την γην ούδεν προβήκον, άδικοίη δε πολιτείαν

Ρ 9 άρχαίαν τε και άζιωτάτην παβών μάλιβτα, ή*ς τω πολεμω

15 οί. II 516, 14

2 μληβχάμ.ην Ο ]| 6 λεηλατήβειε &] λεηλατηβει Ο || 11 βαλλε-

ριανω 8 || 15 λαξοΐς Ο] λαξικοϊς 8 || 16 άποπορεία ϋϊηά.] άπο

ρία οο(1(1. || 17 ονδενϊ 8] έν ονδενϊ Ο || 18 διαφ&αρεΐεν 8] δια-

φ&αροΐεν Ο || 19 γεγενημένοι' 5] γεγενημ.ένη Ο \ εί' τι α] ίτι6'8\\

23 ούδεν Ρίοοοίοβ] ονδενϊ οοαά., ονδέν οί Κταβ. || 24 ης (τ]

ης τε 8
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περιείναι ονκ αν δύναιτο' εμελλον δε νεωτεροις έγχει-

ρεΐν πράγμαβιν. ο'ις δη δ Χοβρόης ζννταραχ&εις εν- 32

ρετο τον κακον Ι'αβιν τήνδε. γράμματα γάρ αντοις

άνελέζατο, άπερ εναγχος ή βαβιλις τω Ζαβεργάνη

5 ετύγχανε γράψαβα. έδήλον δε ή γραφή τάδε ,"Οπως 33

,,βε, ώ Ζαβεργάνη, δια βπονδής εχω, εννονν βε οίο-

,,μένη τοις ήμετεροις πράγμαβιν είναι, οίβ&α επι πρεβ-

,,βεία ον πολλώ πρότερον £ς ήμας άφιγμένος. οΰκοΰν 34

,,πράττοις αν είκότα τ# δόζη, ι\ν έπι βοϊ εχω, ει γε

ίο ,,βαβιλέα Χοβρόην είρηναΐα πεί&οις ές πολιτείαν την

,,ήμετέραν βονλενεβ&αι. οντω γάρ βοι άγα&ά μεγάλα 35

,,προς ανδρος άναδέχομαι τονμον έβεβ&αι, ος γε ούδεν

,,αν ο τι καϊ άνεν γνώμης της έμής πράζειεν." ταντα 36

ό Χοβρόης άναλεζάμενος, όνειδίβας τε Περβών τοΐς

ΐ5 λογίμοις εί πολιτείαν οί'ονται είναι, ην γννή διοικείται,

την των ανδρών ορμήν άναβτέλλειν έβχεν. αλλα και 37

ώς ζνν δεει πολλώ έν&ενδε άπηει, τονς άμφι Βελιβά- Β 25

ριον οίόμενος βφίβιν έμποδων βτήβεβ&αι. ούδενος

δε1 οί των πολεμίων νπαντιάβαντος άβμενος ες γήν

80 την οίκείαν άπεκομίβ&η.

γ'. Γενόμενος δε δ Βελιβάριος ές γήν τήν 'Ρωμαίων

ενρίβκει τήν γνναΐκα εκ Βνζαντίον άφικομένην. και

αντήν μεν εν ατιμία έφνλαββε, πολλάκις τε διαχειρί-

' βαβ&αι αντήν έγχειρήβας έμαλ&ακίβ&η, εμοι μεν δοκεΐ,

25 ερωτος ηββη&εις διαπνρον τινός. φαβΊ δε αντον και 2

μαγγανείαις προς της γνναικος καταλαμβανόμενον έν

9 εΐκότα τ#] τα τ% ίη ΐϋιιΓα ϊη (τ \ Ιπϊ (?] άμφϊ 8 || 11 βον-

λενεο&αι 8] βονλεβ&αι Ο || 12 άναδέχομι Ο || 13 ο τι «αϊ (λόγον

Άξιον") ΡίοοοΐΟβ | Λράξειε 5 || 15 λογίμοις Κτ3.ί. ίη αρρΜ. ΟΓϊΪ.] λο-

γίοις οοάά., οι. II 516,17 || 21 την α ρ, ϋίηά.] των Ο8\\ 26 έγ-

καταλαμβανόμενον 8

2*
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τφ παραντίκα έκλύεβ&αι. Φώτιος δε κατά τάχος ές

την "Εφεβον βτέλλεται, των τινα εννούχων, Καλλίγονον

ονομα, προαγωγόν της κεκτημένης οντα δεβμεύβας τε

καϊ ζνν αντώ εχων, οβπερ αύτω αίκιζόμενος εν τη

3 δδω ταύτη απαντα έζήνεγκε τα απόρρητα. καϊ Θεο- 5

δόβιος μεν προμα&ών ές το ιερόν Ιωάννον καταφεύγει

τοϋ άποβτόλον, οπερ ένταϋ&α άγιώτατόν έβτι χαι έπι-

4 εικώς έντιμον. Ανδρέας δε δ της Έφέβον άρχιερεύς

χρημαβίν οί άναπειβ&είς τον αν&ρωπον ένεχείριβεν.

έν τούτω η ©ίοιϊώρα άμφι τη Άντωνίνη δειμαίνονβα, ίο

ηκηκόει γαρ οβα δη αύτη ζννεπεπτώκει, Βελιβάριον ζύν

5 αύτη ές Βνζάντιον μεταπέμπεται. Φώτιος δε ταϋτα άκον-

βας ©εοδόβιον μεν ές Κίλικας πέμπει, ον δη οί δορν-

Ρ 10 φόροι τε και ύπαβπιβται διαχειμάζοντες έτνχον, τοις

Β 26 παραπομποις έπιβτείλας λα&ραιότατα μεν τον άνδρα ΐ5

τοϋτον διακομίζειν, ές Κίλικας δε άφικομένοις κεκρνμ-

μένως ές τα μάλιβτα έν φνλακή έχειν, μηδενι αί'β&η-

βιν παρεχομένοις όποι γης είη. αντός δε ζύν τε

Καλλιγόνω χαϊ τοις Θεοδοβίον χρημαβιν άδροις τιβιν

0 ού^ια> ί'ς Βνζάντιον ήλ&εν. ένταν&α η βαβιλις επί- 2ο

δειζιν πεποίηται ές πάντας άν&ρώπονς, οτι δη χάριτας

φονίονς είδείη μείζοβί τε και μιαρωτέροις άμείβεβ&αι

7 δώροις. Άντωνίνα μεν γαρ ίνα οί έναγχος τον Καπ-

παδόκην έχ&ρόν ένεδρεύβαβα προύδωκεν, αύτη δε Η

πλή&ος έκείνγ/ έγχειρίβαβα ανδρών άνεγκλήτως άνηρηκε. 25

1 έκλύεβ&αι οοάά.] έκλελύβ&αι Κβϊβϊβ \ χατά τάχος Εβϊβΐίβ]

κάτοικος 6?, κάτοχος 8 || 2 εννονχον Ο \ καλίγονον Ο || 4 αντω

Αΐβπι.] αντω οοάά. || 7—8 άγιώτατόν τε έπιεικώς χαϊ Ιντιμ.άν έβτιν

Ο || 11 βννεπεπτωκει 8 \ βελιβάριος (τ || 1ό παραπομ.ποΐς Κταβ.]

χαραπάμ.ποις οοάά. | έπιτείλας Αίβπι. || 15—16 ανδρα τοϋτον (?]

άνδρέα 8 || 16 άφιχομένοις Κταβ.] άφικομένονς οοάά. || 16—17 κϊ-

κρνμ.μένως οπι. (τ || 19 καλιγόνω Ο || 23 £να Ββϊβΐίβ] ϊν&α οοάά. ||

25 έγχειρήβαβα 8 \ άνεγκλήτως] έγκ ίη ΐίίαΓβ. ϊη Ο

"Ν
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των γαρ Βελιβαρίω καϊ Φωτίω επιτηδείων τινων μεν 8

τα βώματα αίκιβαμένη, και τοϋτο μόνον έπικαλέβαβα,

ότι ές τω άνδρε τούτω εύνοΐκώς έχοιεν, ούτω διέ&ετο

ώβτε αύτοΐς ες ο τί ποτε η τύχη έτελεύτα ονπω ννν

5 ίβμεν αλλονς δε φνγη έζημίωβε, ταύτό τοΰτο επενεγ-

κοΰ^α. ίνα μέντοι των Φωτίφ ες την "Εφεβον έπι- 9

υπομένων, Θεοδόβιον όνομα, καίπερ ές αζίωμα βονλης

'ήκοντα, την ούβίαν άφελομένη εν δωματίφ καταγείφ

τε καϊ ολως ζοφώδει έβτηβεν έπι φάτνης τινός βρόχον

ίο οϊ τοϋ τραχήλον άναψαμένη ές τοβόνδε βραχύν, ωβτε

αύτω δη έντετάβ&αι και χαλαρόν μηδαμή είναι. έβτη- 10

κώς άμέλει διηνεκες έπι ταύτης δη της φάτνης δ τάλας

ήβ&ιέ τε και ύπνον ηρεΐτο, και τάς αλλας ήννεν άπά-

βας της φύβεως χρείας, αλλο τέ οΐ ούδεν ές το τοις Β 27

τ5 ονοις είκάζεβ&αι ο τι μη βρωμαβ&αι έλέλειπτο. χρόνος 11

#ί τω άν&ρώπφ ούχ ήββων η μηνών τεββάρων έν

ταύτη τη διαίτη έτρίβη, έως μελαγχολίας νόβω άλούς

μανείς τε έκτόπως καϊ ούτω δη ταύτης της είρκτής

άφε&είς είτα άπέ&ανε. καϊ Βελιβάριον ούτι έκούβιον 12

ϊοΆντωνίνη τη γνναικϊ καταλλαγήναι ήνάγκαβε. Φώτιον

δε αΙκιβμοις τε άλλοις άνδραποδώδεβι περιβαλοϋβα

και ζάναβα κατά τε τοϋ νώτον καϊ των ώμων πολλας,

έκλέγειν έκέλενεν όποι ποτε γης Θεοδόβιός τε καϊ 6

προαγωγός εί'η. δ δε καίπερ νπό της βαβάνον κατα- 13

25 τεινόμενος τα όμωμοβμένα έμπεδοϋν έγνω, άνήρ νοβώ-

δης μεν και άνειμένος γεγονώς πρότερον, ές δε την

2 τίί βναηιιϋ ϊη (? || 6—7 έπιβπωμένων Ο || 7 βονλής 8]

τιμής (τ || 10 τον] πιαΐϊπι (έκ} τοϋ \ είς Ο || 11 αύτω δή 0\

ιαντω μη 8, αντόν άεϊ Κβίβϊβ || 16 ηοοων] ηββον (} οοιτ. || 18 δη

ταύτης Ο\ ταύτης δή 8 || 19 άπέ&ανεν Ο || 21 άνδραπωδώδιβι 8\\

22 τοϋ νώτον καϊ των ωμών 8] των νόμων χαϊ τοϋ νότον Ο

25 δμωβμένα Ο
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άμφϊ το βώμα &εραπείαν έβπονδακώς, ύβρεώς τε γενό-

14 μενος η ταλαιπωρίας τινός απειρος. ούδεν γονν αντός

των Βελιβαρίον κεκρνμμένων έζεΐπεν. νβτερον μέν-

15 τοι απαντα τά τέως απόρρητα ες φως έληλού&ει. και

Καλλίγονον μεν ήδ' ένταν&α ενροϋβα τηδε παρέδωκε, 5

τον δε (Θεοδόβιον) μετακαλέβαβα ές Βνζάντιον, έπειδη

άφίκετο, εύ&ύς μεν κρύπτει εν Παλατίφ, τη δε ύβτε-

16 ραία μεταπεμψαμένη Άντωνίναν, „τί2 φιλτάτη πατρικία"

έφη ,,μάργαρον ές χείρας τάς έμάς τη προτεραία έμ-

,,πέπτωκεν, οίον ονδείς ποτ άν&ρώπων είδε. καί ^οι ίο

,,βονλομένη ονκ αν φ&ονήβαιμι τοϋ &εάματος τούτον,

ΠΤΐΐ,,άλλα έπιδείζω." και ή μεν ον ζννιεΐβα τοϋ 3τρα(>^ο-

μένον τον μάργαρόν οι έπιδεΐζαι πολλά έλιπάρει. ή

ίί τόν Θεοδόβιον εζ οίκιδίον των τινος εννούχων

18 Β 28 εζαγαγοϋβα έπέδειζεν. Άντωνίνα δε τά μεν πρώτα ΐ5

περιχαρής άγαν γεγοννΐα ύφ' ηδονής αχανής ίμεινε,

χάριτάς τε οι δεδρακεναι ώμολό^ει πολλας, βώτειράν

τε καϊ εύεργέτιν άποκαλοϋβα και δέβποιναν οντως.

19 τοϋτον δε τόν Θεοδόβιον ή βαβιλις καταβχοϋβα εν

Παλατίω τρνφής τε καϊ τής άλλης εύπα&είας ήζίον, 3ο

βτρατηγόν τε ήπείληβε 'Ρωμαίοις αντόν ούκ είς μακράν

20 καταβτήβεβ&αι. αλλά τις προτερήβαβα δίκη νόβω άλόντα

21 δνβεντερίας εζ άν&ρώπων αντόν άφανίζει. ή'ν δε

οίκίδια τη Θεοδώρα απόκρνφα μεν και όλως λελη&ότα

ζοφώδη τε και άγείτονα, εν&α δη ούτε ννκτός οντε 25

22 ημέρας δήλωβις γίνεται. ένταϋ&α τόν Φώτιον έπι

χρόνον μήκος κα&είρζαβα έτήρει. ο&εν δη αύτω ζννέβη

τις τύχη ούχ άπαζ μόνον, αλλά και δις διαφνγόντι

2 απειρος () ϊη οοηίβχίιι] ίμπειρος Ο 8, (/ϊηπιαΓ£. || 6 (Θεο-

άόοιον} αάάϊάϊί ΜαΗΓ. || 10 ποτ Ο] πω 8 \ εΐδεν Ο || 25 τί] ίί

οοηία Κταβ.
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άπαλλαγήναι. καϊ τά μεν πρώτα καταφνγών είς τον 23

ναόν της Θεοτόκον, οβπερ εν Βνζαντίοις άγιώτατός

έβτί τε και ώνομάβ&η, παρά την ΐεράν τράπεζαν ΐκέ

της κα&ηβτο. έντεν&έν τε αύτόν άναβτήβαβα βία τη

5 πάβη κα&εΐρζεν αΰ&ις. το ίί δη δεύτερον ές της 24

Σοφίας το ΐερόν ηκων, ές αύτήν πον τήν &είαν δεζα

μενή"ν έζαπιναίως έκά&ιβεν, ήνπερ μάλιβτα πάντων

νενομίκαβι Χριβτιανοι βέβειν. άλλα κάν&ένδε άφέλ- 25

κειν αντον ή γννή Ϊβχνβε. χωρίον γάρ άβέβηλον πώ-

ίο ποτέ άνέφαπτον αύτη ούδεν γέγονεν, άλλ' αύτη βιά-

ζεβ&αι τα ΐερά ζύμπαντα ονδεν πράγμα έδόκει είναι.

και ζύν τω δήμω οι των Χριβτιανών ΐερεις καταπεπλη-Ζ&'ΆΊ§

γμένοι τω δέει εζίβταντο και ένεχώρονν αύτη άπαντα.

τριών μεν ούν αύτω ίνιαντών χρόνος εν ταύτη τη 27

ί5 διαίτη έτρίβη, ύβτερον δε δ προφήτης αύτω Ζαχαρίας

έπιβτάς όναρ δρκοις, φαβίν, έκέλενβε φεύγειν, βνλλή-

.ψεβ&αί οΐ έν τω εργω τωδε δμολογήβας. ταύτη τε 28

τη οψει άναπειβ&εϊς άνέβτη τε έν&ένδε και διαλα&ών

είς τα Ιεροβόλνμα ήλ&ε, μνρίων μεν αντόν διερεννω-

20 μένων άν&ρώπων, ούδενός δε τον νεανίαν, καίπερ

5—7 ές της — έκά&ιβεν] είς το ΐερόν της Σοφίας ήκων

κτλ., βί άλλα κάν&ένδε άφελκειν αυτόν ί'βχνβε 8ιιίά. β. ν. δεξα

μενή || 12—13 οί-απαντα] οί δε ιερεϊς καταπεπληγμένοι τω δίει

έξίβταντο καί ένεχώρονν αντγ Άπαντες 8υίά. β. ν. ένεχωρονν.

1 ές 8 | 2 οβπερ έν 8] ος περί Ο || 6 ήκων (7, 8 ρΓ. αι. οοΓΓ.]

οίκων 5ρΓ. πι. || 6—7 πον έϊ,απιναίως την &είαν έκά&ιβε δεζαμε-

νην 8 || 8 καν&ένάεν Ο || 9 ί'βχνβεν (? || 9—10 πώποτε &] οπι. 5||

13 ένεχωρονν Ο ϊη πιαΓ^.] άνεχώρονν Ο ϊη οοηίβχίυ, βί || 14—15

έν ταύτη τη διαίτη 5, Ο ϊη πιαΓ£.] οπι. Ο ίη οοηίβχίυ || 16 έκέ-

λενβε 8] έκέλενε Ο || 16—17 βνλλήψεβ&αί Ο οοΓΓ., 5] βνλλήψαβ&αί

Ο ρΓ. πι || 19 αυτόν Ο] αντω 8 || 20 ίέ βναηιπί ϊη (? | καίπερ]

αί βναηυϊί ϊη (τ
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29 έντνχόντα δρώντος. ού δη άπο&ριζάμενός τε καϊ των

μοναχών καλονμένων το βχήμα περιβαλλόμενος την έκ

30 Θεοδώρας κόλαβιν διαφνγεΐν έβχε. Βελιβάριος δε τα

όμωμοβμένα ήλογηκώς, τιμωρεΐν τε ούδαμή τούτω έλό-

μενος πάβχοντι, ωβπερ έρρή&η, άνόβια έργα, ές πάντα 5

οι λοιπόν τα έπιτηδεύματα πολέμια τα προς τον Ό'εοΰ

ως το ε]κός ενρεν εύ&νς γαρ επί τε Μήδονς και

Χοβρόην βταλεις το τρίτον έββαλόντας ές 'Ρωμαίων

31 την γην κακότητα ωφλε. καίτοι έδόκει τι λόγον ά'ξιον

διαπεπραχ&αι, τον πόλεμον έν&ένδε άποβειβάμενος. ίο

Ρ 12 άλλ' έπει Χοβρόης Ενφράτην ίια/3άς ποταμόν Καλλί-

νικον πόλιν πολνάν&ρωπον ούδενός άμννομένον εϊλε

(καί) μνριάδας ήνδραπόδιβε 'Ρωμαίων πολλάς, Βελιβά

ριος δε ούδε οβον έπιβπέβ&αι τοις πολεμίοις έν βπονδϊ]

έβχε, δόζαν άπήνεγκεν ώς δνοΐν &άτερον, η έ&ελοκα- ΐ5

κήβας η άποδειλιάβας, αύτοϋ έμεινεν.

Β 80 δ'. 'Τπό τοϋτον τον χρόνον καί τι ετερον αύτω

έπιπεβειν ζννηνέχ&η τοιόνδε. δ μεν λοιμός, οΰπερ

έν τοις έμπροβ&εν λό}Όις έμνήβ&ην, έπενέμετο τονς

έν Βνζαντίω αν&ρώπονς. βαβιλεΐ δε Ίονβτινιανφ βο

χαλεπώτατα νοβηβαι ζννέβη, ωβτε καϊ έλέγετο ότι άπο-

2 λώλει. τοϋτον δε τον λόγον περιαγαγοϋβα η φήμη διε-

κόμιβεν άχρι ές τό 'Ρωμαίων βτρατόπεδον. ένταϋ&α

2 οί. Ιοαηηββ ΕρΗ. ρ. 31. Τΐιβορΐι. Ι 242, 4 || 9 οί. Ι 246, 16

12 οί. Ι 248, 13 || 19 οί. Ι 249, 8

1 έντνχόντα] ντα βναηΐπί ίη Ο || 2 περιβαλλόμενος] πε βνΒ.-

ηιιϋ ϊη Ο, περιβαλόμ.ενος Ρίοοοΐοβ, ΗβηΛτ. || 4 δμ.ωομ.ένα Ο II

10 διακεπράχ&αι οοάά. || 13 <καΐ> αάάίάϋ ΚΓβ.β. βχ §] οπι. 08 ||

14 ίί οοάεί.] <ο?)> ίί ϋίη(1. || 22 περιαγαγονβα βοήρβί] παρα-

γαγονβα οοάά., παραλαβονβα Εβίβϊβ
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έλεγον των άρχόντων τινες ως, ην βαβιλέα 'Ρωμαΐοι

έτερόν τινα έν Βνζαντίω καταβτήβωνται βφίβιν, ον

μήποτε αυτοί έπιτρέψωβιν. όλίγω δε νβτερον βαβιλεΐ 3

μεν ραΐβαι ζννέβη, τοις δε τον 'Ρωμαίων βτρατον

5 άρχονβι διαβόλοις έπ' άλλήλοις γενέβ&αι. Πέτρος τε 4

γαρ ο βτρατηγός και Ίωάννης, όνπερ έπίκληβιν Φαγαν

ίκάλονν, Βελιβαρίον τε και Βονζον εκείνα λεγόντων

Ιβχνρίζοντο άκηκοέναι άπερ μοι αρτίως δεδήλωται.

ταντά γε η βαβιλίς Θεοδώρα έπικαλέβαβα ίφ' έαντη 5'

ίο τοις άν&ρώποις είρηβ&αι μεβτή έγεγόνει. απαντας ονν β

εύ&νς μετακαλέβαβα ές Βνζάντιον, ζητηβίν τε τον λόγον

τούτον ποιηβαμένη, τον Βονζην μετεπέμψατο είς την

γνναικωνΐτιν έζαπιναίως, ως τι αντω κοινολογηβομένη

των άγαν βπονδαίων. ην δε τι οίκημα έν Παλατίω 7

τ5 κατάγειον, άβφαλές τε καϊ λαβνριν&ώδες καϊ οίον Τάρ

ταρα» είκάζεβ&αι, ϊνα δη τονς προβκεκοονκότας ώς τά

πολλα κα&είρΐί.αβα έτήρει. και ό Βονζης ονν είς το 8

βάρα&ρον τοΰτο έμβέβληται, ένταν&ά τε άνήρ εζ νπά-

των γενόμενος αγνωβτος αεί τον παρόντος καιρον

2ο έμεινεν. οντε γαρ αντός έν βκότω κα&ήμενος δια- 9

γινώβκειν οίός τε έγεγόνει πότερον ήμερα η ννκτωρ Β 31

εί'η οντε άλλω τω έντνχεΐν είχεν. άνθρωπος γάρ, οβπερ 10

6ί ές ήμέραν εκάβτην τά βιτία έρρίπτει, ωβπερ τι

&ηρίον &ηρίω άφωνος άφώνω ώμίλει. και παβι μεν 11

14 οί. ΟΐιΓΟη. Ραβοΐι. Ι 627,11

1—2 ην—βνξαντίω 0'\ η βαβικέα ?τερόν τινα έν βνξαντίω ρω

μαϊοι 8 || 3 έπιτρέψωβιν Κβίβκβ] έπιβτρέψωβιν οοάά. || 10 &νμον

μεβτή Αΐβπι. || 13 κοινολογηβαμένη Ο || 14 παλλαντίω 8 || 17 έτήρει

ΗβΓν.] έντηρή οοάά. | ίί 5 || 18 έμβεβλητα/ένταν&α τ/ /νήρ (τ\\

20 ίμειν/Ι οϋτε Ο )| 22 αν&ρωχος Ηβιτν.] αν&ρωπος οοάά.
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τετελεντηκέναι εύ&ύς εδοζε, λόγον μέντοι ή μνήμην

ποιεΐβ&αι αντοϋ τινα (έτόλμα} ονδείς. ένιαντοίν ίέ

Ρ 13 δνοΐν νβτερον προς μηβϊ τέββαρβιν οίκτιβαμένη τον

12 ανδρα άφήκε. καϊ ος ωβπερ άναβεβιωκώς απαβιν ώφ&η.

ζννέβη τε τω αν&ρώπω έν&ένδε αεί άμβλνώττειν τε 5

καϊ το αλλο βωμα νοβώδει είναι.

13 Τα μεν ονν άμφϊ τω Βούζη τϊ/δε έχώρηβε. Βελι-

βάριον δε βαβιλεύς, καίπερ οΰίενός των κατηγορον

μένων άλόντα, έγκειμένης της βαβιλίδος παραλύβας ής

είχεν αρχής Μαρτΐνον άντ' αντον της έωας βτρατηγον ίο

κατεβτήβατο, τούς τε Βελιβαρίον δορνφόρονς τε καϊ

νπαβπιβτάς, χαϊ των οίκετων ει τι έν πολεμω δόκιμον

ήν, των τε άρχόντων καϊ των έν Παλατίω εννούχων

14 τιβιν έπέβτειλε διαδάβαβ&αι. οί άέ κλήρονς έπ' έκεί-

νοις έμβεβλημένοι αύτοις δπλοις απαντας έν βφίβιν ΐ5

αύτοις διενείμαντο, ως πη κατατνχειν έκάβτω βννέβη.

15 και των φίλων δε και αλλως αντω τα πρότερα νπονρ-

γηκότων πολλοις άπείπε παρά Βελιβάριον μηκέτι Ιέναι.

16 και περιήρχετο πικρόν &έαμα καϊ απιβτος όψις, Βελι-

^άριος Ιδιώτης έν Βνζαντίω, βχεδόν τι μόνος, βύννονς »ο

Β 32 άεί καϊ βκν&ρωπος καϊ τον ί§ έπιβονλής όρρωδών

17 &άνατον. μα&οϋβα δε ή βαβιλίς πολλά οί έπι τής έω

χρήματα είναι, πέμψαβα των έν Παλατίω εύνούχων

9—10 παραλνβας—άρχής] παραλνβας αντον τής άρχής 8υίΛ.

β. ν. παραλνβας || 11 οί. II 336, 22 || 19 οί. ΑυοΙ. Μη.Γοβ1ΐ. Οοπι.

αά η.. 545 Ββΐίβατίιιβ άβ οηβηίβ βνοοαίυβ ϊη οίϊβηϋαπι ρβΐ'ϊοιι-

ΐυπιφΐο ϊηουιτβηδ ^τανβ 8ί ϊηνίάϊαβ βυβίαοβηβ, ηΐΓβυβ Γβτηϋίί-

ίιιΓ Β.ά Ιίαΐίαπι. 0ΓαπιβΓ Αηβοά. II 324

1 ροβί μ.έντοι βραίίυπι υηίιιβ νβΛί ναουυπι ββί ϊη 5 || 2 αν

τον τινα Αΐβπι.] ταντα τινά οοάά. | έτόλμ.α Αΐβπι.] ομ. οοάά.

βραίίυτιι ναουιιπι 6βί ϊη ιδ1 1| 10 Μαρτΐνον] μαρτϊν Ο | βτρατηγον

τής έώας 8 | 16 πη 8] ποι (τ | ξννέβη 8 || 18 άπεΐπε Αΐβπι.]

άπεϊπον οοάά. | Βελιβάριον ΚΓαβ.] βελιβαρίω οοάά. || 22 οί 8] οπι. (?

~>
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τινά κεκόμιβται πάντα. έτύγχανε δε ή Ι4ντωνΙνα, ως 18

μοι εϊ'ρηται, τω μεν άνδρι ίιάφορος γεγενημενη, τη δε

βαβιλίδι φιλτάτη καϊ αναγκαιοτάτη ονβα εν τοις μάλι-

βτα άτε Ίωάννην εναγχος κατεργαβαμένη τον Καππα-

5 δόκην. δώ δη χαρίβαβ&αι ή βαβιλίς τη Άντωνίνη 19

βονλενβαμένη, απαντα επραττεν οπως έζαιτήβαβ&αί τε

τον ανδρα ή γννή καϊ άπό ζνμφορών τηλικώνδε ρνβα-

β&αι δόζειε, ταύτη τε ού μόνον τω ταλαιπωρω ες το

παντελες καταλλαγήναι βνμβήβεται, αλλα καϊ διαρρήδην

ίο αντον ατε προς αντής διαβεβωβμένον αίχμάλωτον άναρ-

πάβαβ&αι. έγένετο δε ώδε. ήλ&ε μεν ποτε Βελιβάριος 20

πρωϊ ες Παλάτιον, ηπερ ειώ&ει, ξύν άν&ρώποις οίκ-

τροΐς τε καϊ όλι^οις τιβίν. ούκ ενμενών δε πειραβά- 21

μενος βαβιλέως τε καϊ της βαβιλίδος, αλλα καϊ περινβριβ-

ί5 μένος ένταν&α νπ' ανδρών μοχ&ηρών τε καϊ άγελαίων,

οΖ'καίί άμφι δείλην όψίαν άπιών ωχετο, βνχνά τε

περιβτ ρεφόμενος έν τη αναχωρήβει ταύτη καϊ παντα-

χόβε περιβκοπούμενος, 6πό&εν ποτε προβιόντας αύτω

τονς άπολλύντας ί'δοι. ξύν ταύτη τε τΐ] όρρωδία είς 22

20 το ίωμάτιοΐ/ άναβάς έπι της βτιβάδος κα&ήβτο μόνος,

γενναΐον μεν ούδεν έννοών, ούδε οτι άνήρ έγεγόνει

εν μνήμη εχων, ιδρών δε αεϊ καϊ Ιλιγγιών καϊ ξύν

τρόμω πολλώ άπορούμενος, φόβοις τε άνδραποδάδεβι Β 33

καϊ μερίμναις άποκναιόμενος φιλοψύχοις τε και 8λως

25 άνάνδροις. Άντωνίνα δε ατε οντε τά πραββόμενα ολως 23

έπιβταμένη οντε τι των έβομένων καραδοκοϋβα

1 η 8] οω. 6? || 3 ονβαΐ Κταβ. ϊπ αρραΓ. οτϋ.~\ τνγχάνονβα

οοάά. || 7 βνμφορών 8 || 9 ξνμβήβεται 8 || 12 είώ&ει ό] εΐ&ιβται 8\

Ινν α) οιπ. ι5 || 13 ευμενών Κβίβΐίβ] ευμενώς οοάά. || 16 οίκαδε] αδε

βναπυϋ ϊη Ο || 19 ί? 5 || 20 βτιβάδος] βτιβάδος Ο || 25—26 οϋτε

— οϋτε] ονδε — ούίϊ οοάά.
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περιπάτονς ένταν&α έποιεΐτο βνχνονς όζνρεγμίαν βκή-

2ίΐ ίίπτομένη ' ετι γαρ είς άλλήλονς ΰπόπτως είχον. μεταζύ

δε τις έκ Παλατίον, Κοναδρατος ονομα, ήκεν ήδη δε-

δνκότος ήλιον, την τε αύλειον ύπερβάς ε%απιναίως

παρά την άνδρωνίτιδα εβτη &ύραν, φάβκων προς της 5

25 βαβιλίδος ένταν&α έβτάλ&αι. όπερ έπεί Βελιβάριος

ήκονβε, χείρας καϊ πόδας έπι της βτιβάδος έλκύβας

νπτιος Ικειτο, προς την άναίρεβιν ετοιμότατος ' ούτως

26 άπαν αντον το άρρενωπον άπελελοίπει. ούπω τοίννν

ο Κοναδρατος παρ' αύτον είβελ&ων γράμματά οί της ίο

27 βαβιλίδος ίπέδειζεν. έδήλον δε ή γραφή τάδε ,"Α μεν

,,είργάβω ημάς, ώ βέλτιβτε, ο'ιβ&α. έγώ δε τά πολλά

„όφείλονβα τη βή γνναικϊ, ταϋτα δη τά εγκλήματά βοι

,,άφείναι ζύμπαντα έγνωκα, εκείνη την βην δωρονμένη

28 ,,ψνχήν. το μεν ούν έν&εν βοι το &αρβεΐν νπέρ τε ΐ5

,,τής βωτηρίας και των χρημάτων περίεβτιν οποίος δε

„βν προς αύτήν έβη διά των πραχ&ηβομένων είβ0με&α.ι.ί

29 ταϋτα έπεί Βελιβάριος άνελέζατο, άμα μεν νφ' ηδονής

Β 34 επί μέγα άρ&είς, άμα δε και τω παρόντι έπίδειζιν

έ&έλων ποιεΐβ&αι της γνώμης, άναβτάς εύ&ύς παρά 2ο

30 της γνναικος τονς πόδας έπι βτόμα πίπτει. καϊ χειρϊ

μεν εκατέρα περιλαβων αντής αμφω τάς κνήμας, την

δε γλώββαν άει των ταρβών τής γνναικος μεταβιβά-

1—2 περιπάτονς — βχηπτομ.ένη] 8υίά. β. ν. δξνρεγμ.ία

1 ένταν&α Οω. Βιιίά. || 1—2 βκηπτομένη] προβποιονμένη 8πίά.!|

3 κοναδράτος ίιίο β4 ϊη&α οοάά. || 5 την] την (εΙς) ΗβΓ\γ. |

άνδρωνίτιδος Κιαίί. | &ύραν ϊβτη 8 || 7 τής βτιβαδος 8] ϋτοι-

βάδος Ο | ίλκύβας οοάά.] έκλύβας Αΐβπι. || 9 άπελελοίπει (?] άπο-

λελοίπει 8 | οΰπω οοάά.] οντός ΗβΓ^ν. || 12 τά] τοι Ρίοοοίοβ ]|

13 ταντα ΚΓαβ.] ταύτης Ο 8, ταύττ] (/, ταύτης δη ενεχα Αΐβπι.,

ταύτης δη χάριν Κβϊβΐίβ || 18 ταντα Ο] ταύτη 8 || 21 τής 8] τονς

Ο || 22 κνήμας Ο, 8 ρΓ. πι. ΟΟΓΓ.] ποδας 8 ρΓ. πι.
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ξων, τοΰ μεν βίον καϊ της βωτηρίας αίτίαν έκάλει,

άνδράποδον δε αυτής το έν&ένδε πιβτον ωμολόγει καϊ

ονκ άνήρ εβεβ&αι. και των χρημάτων δε ή βαβιλίς ές 31

τριάκοντα χρνβον κεντηνάρια τω βαβιλεΐ δοϋβα, τάλλα

5 Βελιβαρίω άπεδοτο.

Τά μεν ονν άμφϊ Βελιβαρίω τω βτρατηγω τήδε 32

κεχωρήκει, ώπερ ή τύχη ον πολλω πρότερον ΓελΙμερά

τε και Ονίττιγιν δορναλώτονς παρεδεδώκει. έκ πα- 33

λαιον δε Ίονβτινιανόν τε καϊ Θεοδώραν πλοντος δ

ίο τούτον τον ανδρος άκριβώς εκνιζεν, ύπερογκός τε ων

και βαβιλικής ανλής αζιος. εφαβκόν τε ως των δημο- 34

βίων χρημάτων Γελίμερός τε καϊ Ονιττίγιδος το πλεΐ-

βτον άποκρνψάμενος λά&ρα ετνχε, μοίραν δε αντων

βραχεΐάν τε τινα και ούδαμή άζιόλογον βαβιλεΐ εδωκε.

ΐ5 πόνονς δε τονς τον άν&ρώπον καϊ των εζω&έν την 35

βλαβφημίαν διαρι&μούμενοι, αμα δε καϊ βκήψιν άζιό-

χρεων έπ' αντω ούδεμίαν κεκομιβμένοι ήβνχή εμενον.

τότε δε ή βαβιλις αντοϋ λαβομένη κατωρρωδηκότος τε 36

και άποδειλιάβαντος ολως πράζει μια διεπράζατο ζνμ-

2ο πάβης αντοϋ της ονβίας κνρία γενέβ&αι. ές κηδος γάρ 37

άλλήλοις ζννηλ&έτην εύ&νς, Ίωαννίνα τε ή Βελιβαρίον

&νγάτηρ, ήβπερ μόνης έγεγόνει πατήρ, 'ΛναβταβΙω τω

της βαβιλίδος &νγατριδώ μνηβτη γέγονε. Βελιβάριος 38 Β 35

μεν ονν αρχήν τε άπολαβεΐν τήν οίκείαν ήζίον καϊ

20—21 ί?'—ϊΐβ"ί)?] οϋ. 8ιιίά. β. ν. πήδος || 22 Αίΐιαηαδϋ,

ΤηβοάοΓαβ ηβροίίβ, πιβηίίο βί α Ιοαηη. Ερη. 196. οί. ρτοΐ.

8 παραδεδώκει 8 || 10 τούτον] ντο βναηιιϋ ίη Ο | άκριβώς]

κρ βναηυί£ ϊη Ο || 11 αξιοε] ος βναηυίί ίη Ο ;| 12 οΰίττιδος Ο,

οϋίττιγις 8 \\ 13 ίτνχε οοάά.] ϊοχε Κβϊβΐίβ || 14 τινα (?] οπι. 5||

αϊ
16 διαρι&μονμενος 8 || 21 ϊ&βΊις] εΰ&ύ 8 | ίωανν ι 8 || 22 άνα-

βταβίω Ο] οω. 5 || 24 μ.ϊν (?] οπι. £



30 προκοπιοτ

βτρατηγος τής εωας άποδειχ&είς πάλιν έπϊ Χοβρόην

καϊ Μήδονς έζηγήβεβ&αι τω 'Ρωμαίων βτρατω, 'Λντω-

νίνα δε ονδαμώς εία' περινβρίβ&αι (γάρ) εν τοις

έκείνη χωρίοις προς αντον έφαβκεν, άπερ ονκέτι το

λοιπον όψεβ&αι. 5

ι Ρ 15 Λιο δη Βελιβάριος άρχων των βαβιλικών καταβτάς

ΐπποκόμων ες την Ίταλίαν το δεύτερον έβτάλη, ομολο-

γήβας βαβιλεΐ, ως φαβι, χρήματα μήποτε αυτόν έν τώδε

τω πολεμω αίτήβειν, άλλα ζύμπαβαν αύτος την τον

πολέμον παραβκενήν χρήμαβιν οίκείοις ποιήβεβ&αι. ίο

40 πάντες μεν ονν ύπετόπαζον τά τε άμφϊ τη γνναικϊ

ταύτη, ηκερ έ(*ρή&νι Βελιβάριον διοικήβαβ&αι και βα-

βιλεΐ ταϋτα ομολογήβαι άμφϊ τω πολεμω α δεδιήγηται,

άπαλλαζείοντα της έν Βνζαντίω διατριβής, έπειδάν τε

τάχιβτα τοϋ τής πόλεως περιβόλον έκτος γένηται, άρ- ΐ5

πάβεβ&αί τε αντίκα τά οπλα καί τι γενναΐον καϊ άνδρι

πρέπον έπί τε τη γνναικϊ καϊ τοις βιαβαμένοις φρονή-

41 βειν. αύτος δε πάντα τά ζνμπεβόντα έν άλογία πεποιη-

μένος ορκων τε των Φωτίω καϊ τοις άλλοις έπιτηδείοις

ομωμοβμένων έν λή&η τε πολλή καϊ όλιγωρία γενόμε- 2ο

νος εϊπετο τή γνναικι, καταβτάς έκτόπως είς αντήν

έρωτόληπτος, και ταντα έζήκοντα ήδη γεγοννΐαν ετη.

42 έπειδή μέντοι έν Ίταλία έγένετο, είς ήμέραν έκάβτην

άπ' εναντίας αντω τά πράγματα έχώρει, έπεί οι διαρρή-

43 δην τά εκ &εον πολέμια ήν. πρώτον μεν γε τά τω 25

βτρατηγω τούτω έν τοις ζνμπίπτονβιν έπί τε Θενδάτον

2 έξηγήβαβ&αι ΗβΓ'ϊν. | τω βτρατώ ρωμαίων 8 || 3 εί'α Αΐβπι.]

εί'η οο(1(1. | (γαρ) §, ΟΓοΐΚ ϊη ηοΐ, Κβίβΐίβ] οπι. (τ 8 || 8 μήποτε

χρήματα 8 || 10 ποιήβεβ&αι ΗβΓίν.] ποιήβαο&αι οοάά. || 13 α δε-

άιήγηται 8] ΟΠΐ. Ο || 15—16 άρπάοεβ&αί ΚΓαβ.] άρπάβαβ&αί

οοάά. || 17—18 φρονήβειν ΚΓαβ.] φρονήβαι οοάά. || 23 έπειάή 6Π

έπεϊ 8\ ίς 8
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καϊ Ούίττιγιν βονλενόμενα, καίπερ ονκ έπιτηδείως τοις

πραββομένοις δοκοΰντα έχειν, ές ζύμφορον έκ τον έπϊ Β 36

πλείβτον έτελεύτα τέλος " εν 8ε τω νβτέρω δόζαν μεν

άπήνεγκεν δτι δη τα βελτίω βεβούλενται ατε και των

5 κατά τον πόλεμον τόνδε πραγμάτων γεγονώς έμπειρος,

άλλ' έν τοις άποβαίνονβι κακοτνχοϋντι τά πολλα ές

αβονλίας δόκηβιν αντω άπεκρί&η. οντως αρα ονκ αν- 44

%'ρώπων βονλαις, αλλα τη έκ &εον ροπη πρντανεύεται

τά άν&ρώπεια, ο δη τύχην είώ&αβι καλεΐν άν&ρωποι,

ίο ονκ είδότες οτον δη ενεκα ταύτη προίκα τά ζνμβαί

νοντα, ψοερ αντοις ένδηλα γίνεται. τω γαρ άλόγω 45

δοκοϋντι είναι φιλεί το της τύχης ονομα προβχωρείν.

άλλα ταντα μεν ως πη έκάβτω φίλον, ταύτη δοκείτω.

έ. Βελιβάριος δε το δεύτερον έν Ίταλία γενόμενος

ΐ5 αί'βχιβτα έν&ένδε άπήλλαζε ' της μεν γάρ γης ές πεν

ταετες άποβηναι (ούδαμη) ί'βχνβεν, ωβπερ μοι έν τοις

έμπροβ&εν λό^οις έρρή&η, οτι μη έν&α τι όχύρωμα ην.

ναντιλλόμενος δϊ πάντα τοϋτον τον χρόνον τά έπι&α- Ρ 16

λάββια (περιηεί). Τοντίλας δε λνββών (ην) αύτον 2

2οΙξω τείχονς λαβείν, ού μέντοι εύρεν, έπει όρρωδία

πολλή αντός τε και ζύμπας δ 'Ρωμαίων βτρατος εί'χετο. Β 3Τ

ίιό δη οντε των άπολωλότων τι άνεβώβατο, αλλα και 3

7—13 οντως—άο-χείτω] βαάβπι ΓβΓβ νβΛα ϊηνβιπβ II 552, 12 ||

7—12 ουκ—προβχωρεϊν] οϋ. 8υίά. β. ν. τύχη. || 8—9 τ$ τον

&εον—άν&ρώπεια 8ιιίά. β. ν. πρντανεύεται. |] 16 οί. II 453, 14

3 έτελεύτα] λεντ ϊη ΐϋιιΓα ϊη Ο || 8 άλλα] άλλα ν.αϊ 8 II

9 χαλεϊν είώ&αβιν 8ιιϊά. || 11 τ/περ Ρτοο. II 552, 16] είπερ οοάά. |

άλόγω οο(1(1.] παραλόγω II 552,16 || 13 ταύτη (?] οντω 8\\

14 βελιββάριος 8 \\ 16 άποβηναι (οΰδαμ.ή) ΜαΐίΓ.] έπιβήναι ον'κ.

Αΐβπι., άποβηναι οοάά. || 17 ϊν&α τι Ρίοοοΐοβ] έν&άδε Ο, 8 ρΓ.

πι. οοΓΓ., ένταν&α 8 ρι\ τη., ίν&α δη ΜΒΜτ. βί Κτ&ϋ. || 18 ναν-

τιλόμ.ενος Ο || 19 (περιγει) ΜΒ,ϊϊτ.] οπι. οοάά. | (ην) $\ οπι. Ο8
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'Ρώμην προβαπώλεβε καϊ τάλλα ως ειπείν απαντα.

4 έγένετο δε φιλοχρήματος εν τούτω τω χρόνω πάντων

μάλι^τα και κερδονς αΙβχροϋ επιμελητής άκριβέβτατος

ατε ούδεν έκ βαβιλέως κεκομιβμένος, Ίταλονς άμέλει

βχεδόν πάντας, οϊπερ φκηντο επί τε 'Ραβέννης και 5

Σικελίας, και εί' τον αλλον κατατνχείν εν έζονβία έβχεν,

έληΐβατο ούδενι κόβμω, λογιβμονς δή&εν των βεβιω-

5 μένων καταπραττόμενος. οντω γονν και Ήρωδιανόν

μετιων χρήματα ί]τει, απαντα τω αν&ρώπω έπαναβείων.

6 οϊς δη εκεΐνος άχ&όμενος άπετάζατο μεν τω 'Ρωμαίων ίο

βτρατω, αύτόν δε εν&νς ζνν τε τοις έπομένοις και τω

1 (Σπολιτίφ} Τοντίλα καί Γότ&οις ένέδωκεν. οπως ίέ

αντω τε καϊ Ιωάννη τφ Βιταλιανοϋ αδελφιδω διχο-

βτατήβαι βννέβη, οπερ τα 'Ρωμαίων πράγματα μάλιβτα

έβφηλεν, αντίκα δηλώβω. ΐ5

8 Ές τοντο άπεχ&είας Γερμανω ή βαβιλϊς ήλ&εν έπι-

δηλότατόν τε απαβι το εχ&ος έποίει, ωβτε αντω κη-

δενειν, καίπερ βαβιλέως άνεψιω όντι, ετόλμα ονδεϊς,

άννμφοί τε αντω οί παΐδες διαγεγόναβι, μέχρις αύτή

(απελύ&η} τον βίον. ή τε &νγάτηρ αντω Ίονβτίνα 2ο

9 επί όκτωκαίδεκα έτη ή/3^ο"α^α έτι άννμέναιος ήν. διά

88 τοι τοντο ήνίκα Ίωάννης προς Βελιβαρίον βταλείς

άφίκετο ές Βνζάντιον, ές λόγονς αντω καταβτήναι ό

Γερμανός άμφϊ τή κηδεία ήνάγκαβτο, και ταντα λίαν

12 οί. II 348,24

5 ώκηντο] η ϊη ΐίίιιΓα ϊη Ο \ τε 5] οπι. Ο || 12 (Σπολετίφ)

Β.άάϊάϋ Αΐβπι., ϊη οοάά. βραίϊυπι ιιηίυβ νβΓοί ναοιιιιπι ββί, οί.

II 348 | τοντίλλα Ο || 13 βιταλιανοϋ 3. οοΓγ.] βιταλιανω Ο 8\

14 ξννέβη 8 || 18 βαβιλέως] βιλ βναηυϋ ϊη Ο || 19 αντω Ο] οπι. 5

διαγεγόναβι 8[ γεγόναοι Ο || 20 (&ηε%ύ&ή} τον βίον βοΓϊρβί

τον βίον οοάά., έβίον ϋϊηά. || 22 Βελιβαρίον Αΐβπι.] βελιβά'

4>ιον οο(1(1.
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άπο της άζίας της αντον όντι. έπεί τε το πραγμα 10

ηρεβκεν αμφω, ορκοις άλλήλονς ίγνωβαν δεινοτάτοις

καταλαβεΐν η μην το κήδος έπιτελέβειν δννάμει τη

πάβτ], έπεϊ αντοΐν έκάτερος το &αρβεΙν έπι &ατέρω ώς

5 'ήκιβτα είχεν, δ μεν τω ζννειδέναι οτι δη των ύπερ

τήν αί,Ιαν όρέγοιτο, δ $ί κηδεβτοϋ άπορούμενος. η δε 11

ούχ εχονβα τίς γένηται δια πάβης δδον ίονβα εκάτερον

μ.ετιέναι μηχανη πάβτ\ ονκ άπηζίον, οπως αν τα πρατ-

τόμενα διακωλνοι. έπει δε αντοΐν καίπερ πολλα δεδι- 12

ίο ζαμένη άναπεί&ειν ονδέτερον εβχε, διαρρήδην άπολείν

τον Ίωάννην ήπείληβε. και άπ' αύτοϋ Ίωάννης αν&ις 13

ί'ί Ίταλίαν ^ταλεΐς ονδαμή ξυμμίξαι Βελιβαρίω έτόλ-

μηβε, την έζ Άντωνίνης έπιβονλήν δείβας, ε'ως Άν-

τωνίνα ές Βνζάντιον ήλ&ε. τήν τε γαρ βαβιλίδα ταύ- 14

υ τι] έπιβτείλαι τον αύτοϋ φόνον ούκ άπο τον είκότος

ίίν τις νπώπτενβε, καϊ τον Άντωνίνης βτα&μωμένω

τρόπον απαντά τε Βελιβάριον ένδιδόναι τη γνναικι

ίπιβταμένω δέος έγίνετο μέγα και τον έβήει. τοΰτοΐ5Ρΐ7

γοϋν 'Ρωμαίοις τα πράγματα καϊ πρότερον έπϊ ,θ'ατε'ρον Β 39

2ο βκέλονς έβτωτα προβονδίζει χαμαί.

Βελιβαρίω μεν ούν ο Γοτ&ικος πόλεμος τηδε έχω- 16

ρηβεν. άπογνονς δε βαβιλέως έδεΐτο οπως οι έζΐ} έν-

&ένδε οτι τάχιβτα άπαλλαγήναι. καΧ έπεί ένδεχόμενον 17

18 οί. II 377, 21—22 || 22—23 οί. II 430, 21

1 αηο Ο || β ή ίί Αΐβπι.] των οοάιΐ, Θεοδώρα ονν νβΐ ρο-

Ιίιιβ οντως διαταξαμένων αυτών Κβϊδΐίβ || 8—9 πραττόμενα ι5]

πραττόμενα μηχανή τϊ] πάβη Ο || 10 ουδ' ίτερον οο(1(1. | άπολεΐν

9 να οοηίβχίπ] άπόλλειν Ο 8, (/ 'να πιαΓ^. || 11—12 οντον ές Ιταλίαν

αν&ις ό Ιωάννης οτ. 8 || 12 βελιββ. ακ βίϊηίτίΐ £ || 13 έξ (?] οπι. β||

14—Ιδταντΐ] Α\βτα.]ταντην οο(ΐά. !16 βτα&μωμένω Αΐοπι.] βτα&μω-

ΐιένη αοάά. || 17 βελιβαρίω Ο || 18 τον έβ7/ει] τόπον οωτηρίας έξήτει

Κβϊβΐίβ, δέος έβ^ει μέγα οοηίοίί ϋίηά., μη τι άνηκεβτον χαϊ ές

αντον δράβειε Ρίοοοϊοβ, πιαΐϊιπ: (ονκέτι παρ' αν^τον έβήει

ΡΕΟΟΟρΠ7β, β<1 Ηλιιγ^. III. ΐ. 3
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βαβιλέα την δέηβιν έγνω, αβμενος εν&νς άπιών ωχετο,

χαίρειν πολλα τω τε 'Ρωμαίων βτρατω καϊ τοις ΊταλοΙς

φράβας, και τά μϊν πλεΐβτα νποχείρια τοις πολέμιος

άπολιπών, Περνβίαν δε πικρότατα πολιορκία πιεζο-

μένην, ηπερ έτι αύτοϋ δδώ ίόντος κατ ακρας άλονβα 5

ες πάβαν κακον Ιδέαν ήλ&εν, ι/περ μοι πρότερον δε-

διηγηται. ζννηνέχ&ι) δε καϊ κατά την οίκίαν τύχης

έναντίωμα 1-νμπεβεΐν τοιόνίε.

18 Θεοδώρα η βαβιλις της Βελιβαρίον παιδος έζεργά-

ζεβ&αι την έγγύην έπειγομένη τω &νγατριδώ, βνχνά ίο

19 ^ρ^φού(ϊα τονς γειναμένονς την κόρην ηνώχλει. οί ίε

το κήδος άναδνόμενοι άπετί&εντο μεν ες παρονβίαν

την βφετεραν τον γάμον, μεταπεμπομένης δε αντούς

ές Βνζάντιον της βαβιλίδος, άόύνατοι είναι άπαλ-

20 λάββεβ&αι τανϋν εζ Ίταλίας έβκηπτοντο. ή ίε ρλιχο- ΐ5

μένη μεν κύριον τον ΰνγατριδοϋν τον Βελιβαρίον

καταβτήβεβ&αι πλούτον, ιβει γάρ έπίκληρον έβομένην

την παΐδα, ονκ όντος Βελιβαρίω έτερον τον γόνον,

έπϊ μέντοι τη Άντωνίνης γνώμη &αρβείν ούδαμη έχονβα,

δειμαίνονβά τε μη μετά την τοϋ βίον καταβτροφην ον 20

φανεΐβα πιβτη ές τον αύτης οίκον, καίπερ αύτης ούτω

φιλαν&ρωπον έν τοΐς άναγκαιοτάτοις τνχοϋβα, δια-

21 βπάβηται τά ζνγκείμενα, έργάζεται άνόβιον έργον. τω

Β 40 γάρ μειρακίφ την παιδίβκην ζννοικίζει οΰίενΓ νόμω.

φαβϊ δε ως και πληβιάβαι ούτι έκονβίαν ηνάγκαβε 25

6-7 οί. Π 453, VI

2 τοΐς 8] οπι. (? | Ιταλλοΐς Ο || 3 τά Δίβπι.] τώ οοάά. || δ ίτι

Αΐβπι.] έπϊ οοάά. | ίόντος ϋίηά.] ιίντος οοάά. || 9—10 την έγγνην

έξεργάξεβ&αι τώ &νγατριάίω έπειγομένη 8 || 10 την έγγνην] ν έγ

βναηυϋ ϊη (? | &νγατοιδω] &νγατριδίω οοάά. || 14 ί$ ό] ές το 8\\

18 την] η βναηυϋ ϊη 5
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κρνβδην, οντω τε διαπεπαρ&ενενμένη τον νμέναιον τη

κόρη ζνβτηναι, τον μη βαβιλέα (τα) πραββόμενα δια-

κωλνβαι. τον μέντοι έργον έζειργαβμένον έρωτι άλλή- 22

λοιν διαπύρω τινι ο τε Άναβτάβιος και ή παις ειχοντο,

5 και χρόνος βφίβιν ούχ ηββων η όκτώ μηνών έν ταύτη

τη διαίτη έτρίβη. ηνίκα δε Άντωνίνα της βαβιλίδος 23

άπογενομένης ές Βνζάντιον ήλ&εν, έπελά&ετο μεν ε&ε-

λονβία ων έκείνη έναγχος είς αντην εί'ργαβτο, ως

ηκιβτα δε νπολογιβαμένη ως, ί')ν τω ετέρω ή παις

ίο αύτη ζννοικίζοιτο, πεπορνενμένη τα πρότερα έβται, τον

Θεοδώρας έκγονον κηδεβτην άτιμάζει, την τε παΐδα ως

μάλιβτα άκονβίαν βιαβαμένη ανδρος τον έρωμένον

άπέβτηβε. μεγάλην τε άγνωμοβύνης εκ τον έργον τού- 24

τον άπηνέγκατο δόζαν είς πάντας άν&ρώπονς, ηκοντά

τ5 τε ούδενϊ πόνω άναπεί&ει τον άνδρα τον άγονς αύτη

μεταλαχείν τοϋδε. ωβτε διαρρήδην τηνικάδε δ τον

άν&ρώπον τρόπος έληλεγκται. καίτοι διομοβάμενος 25

Φωτίω τε καϊ των επιτηδείων τιβϊ πρότερον καϊ τα

όμωμοβμένα οΰίαμη έμπεδώβας βνγγνώμης έτύγχανε

20 προς πάντων άν&ρώπων. αίτιον γαρ τον άπίβτον 26

(τ^άνδρός ού την γνναικοκράτειαν, άλλα δέος το έκ

της βαβιλίδος νπώπτενον ίΪναι. έπει δε καϊ Θεοδώ- 27

ρα$ άπογενομένης, ωβπερ μοι ειρηται, ούτε Φωτίον Ρ 18

ούτε αλλον τον των οι άναγκαίων λόγος γεγένητο,

ά άλλ' αύτω δέβποινα μεν ή γννή έφαίνετο ον^α, κύριος

6—7 αϊ. II 430, 20

2 τα αάάϋίί ϋίηά.] οπι. οοάά. || 5 έν (?] έηϊ 8 || 11 ίΉγο-

νον Ο] ?770,'0,' 8 \ τε θ] οπι. 5 |] 17 έληλεκται Ο \ χαίτοι 5]

καίτι Ο \ διομωβάμενος Ο || 19 όμωβμ.ένα (τ || 21 τάνδαός Αΐβπι.]

άνδρός ΟΟ(1(1. | ίιίο? -5] οπι. (? || 22 ίί 5] οπι. Ο || 23—24 ο«γϊ—

οίτί ϋϊπ(1.] ονδε—ο'ΰίϊ οοάά.
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Β 41 ίί Καλλίγονος ο προαγωγός ην, τότε δη άπογνόντες

αύτον απαντες έχλεναζόν τε δια&ρνλλονντες καϊ άτε

άνοιαν όφλιβκάνοντι έλοιδορονντο. τά μεν ονν αμαρ

τημένα Βελιβαρίω άπαρακαλύπτως είπεΐν ταύτη πη εχει.

28 Τά δε Σεργίω τω Βάκχον παιδϊ επί Λιβύης ήμαρ- 5

τημένα (^αρκώς μεν εν λόγοις μοι τοις έπιτηδείοις

δεδηλωται, ος δη αίτιώτατος γέγονε 'Ρωμαίοις ενταν&α

διαφ9αρηναι τά πράγματα, τά τε προς Λενά&ας αύτώ

προς των εύαγγελίων όμωμοβμένα εν άλογία πεποιη-

μένος καϊ τους όγδοήκοντα πρέββεις ούδενϊ λόγω δια- ίο

χρηβάμενος, τοιϊοΰτον δε μοι ταννν έντι&έναι τω λόγω

δεηβει, ως ούτε νω δολερω οί ανδρες ούτοι παρά Σέρ-

γιον ήλ&ον οντε τινά βκηψιν δ Σεργιος νποψίας περί

αντούς είχεν, αλλα διώμοτος έπϊ &οίνην καλέβας τονς

29 άνδρας διεχρήβατο ονδενϊ κόβμω. αφ' ού δη Σολό- ι5

μωνι καϊ τω 'Ρωμαίων βτρατώ και Λίβνβι πάβι διε-

30 φ&άρ&αι ζννέβη. δι' αύτόν γαρ, αλλως τε και Σολό-

μωνος τετελεντηκότος, ώβπερ μοι εί'ρηται, οντε τις

άρχων ούτε τις βτρατιώτης ές πολέμον κίνδννον ίέναι

31 ήζίον. μάλιβτα δε πάντων 'Ιωάννης δ Σιβιννιόλον τω 2ο

ίς αύτον έχ&ει απόμαχος ην, εως Άρεόβινδος ές Λι-

32 βύην άφίκετο. ην γαρ ο Σέργιος μαλ&ακος μεν και

άπόλεμος, το δε ή&ος καϊ την ηλικίαν κομιδη νέος,

φ&όνω τε και άλαζονεία ές νπερβολην έχόμενος ές

6 οί. Ι 517, 25 || 18 οί". Ι 522, 4 || 20 οί. Ι 522, 18

1 άπογνόντες] καταγνόντες Εβϊβΐίβ || 3 έλοιάοοονντο] οιδ

βναηυίί ϊη Ο || 7 0£ Αΐβπι.] ώ? οοάά. || 8 Λενά&ας ΙβαπιΙ)βΓΙ]

λενε&ά Ο, λενε&α 8 || 11—41, 8 λόγω—πρόβ&εν άβΒηηί ϊη 5 ϊοϋο

ϊηίβΓοίβο || 14 άλλα άιώμοτος ΙβίΐπΛβΓΪ] άλλ' άδιώμοτος Ο ||

18—19 οϋτε—οϋτε Όϊιιά.] ονδε—ονδε Ο || 21 ϊχ&ει Αΐβπι.] αχ&ει

Ο | άπόμαχος ϋίηά.] άπομαχόμενος Ο
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πάντας άν&ρώπονς, τε&ρνμμένος τε την δίαιταν καϊ

τάς γνά&ονς φνβών. άλλ' επεί τής'Αντωνίνης της ΰίλι-33Β42

βαρίον γνναικός εγγόνης έτύγχανε μνηβτήρ γεγονώς,

τίβιν τινά ές αντον ή βαβιλις έζενεγκεΐν τ) παραλύειν

5 της αρχης ούδαμή ή&ελε, καίπερ ένδελεχέβτατα δια-

φ&ειρομένην Λιβύην δρώβα, επεί καϊ Σολόμωνα τον

Σεργίον αδελφόν τον Πηγαβίον φόνον αύτη τε καϊ

βαβιλεύς ά&ωον άφήκεν. ο τι ίί τοϋτό έβτιν αύτίκα

δηλώβω.

ίο Επειδη δ Πηγάβιος τον Σολόμωνα προς των Λενα- 34

&ων ώνήβατο καϊ οί βάρβαροι έπ' οί'κον άπεκομίβ&ηβαν,

ό μεν Σολόμων ζύν τε Πηγαβίφ τω έωνημένω καϊ

βτρατιώταις ολίγοις τιβιν είς Καρχηδόνα έβτέλλετο, έν

δε τη οδω ταύτη λαβων δ Πηγάβιος ο τι δη αδικοϋντα

τ5 Σολόμωνα χρήναί οί εφαβκεν εν μνήμη είναι ώς αύτόν

εναγχος έκ των πολεμίων ο &εος ρύβαιτο. δ δε χαλε- 35

πήνας, οτι δή οί ατε δορναλώτω ώνείδιβε, τον Πηγά-

βιον εύ&νς έκτεινε, ταϋτά τε βώβτρα τω άν&ρώπω

άπέδωκεν. έπειδή τε δ Σολόμων ες Βνζάντιον ήλ&ε, 36

μ κα&αρόν αύτόν βαβιλεύς τοϋ φόνον ί'ποίει ατε προ-

δότην άνελόντα της 'Ρωμαίων αρχής. γράμματα τε 37

αΰτώ έδίδον την ύπερ τοντον άβφάλειαν παρεχόμενος.

καί δ μεν Σολόμων ούτω την τίβιν διαφνγών έπι την

εφαν άβμενος ηει, την τε πατρίδα καϊ γένος τό κατά

μ την οίκίαν όψόμενος. ή δε άπό τοϋ &εοϋ τίβις έν 38

ταύτη τη δδω καταλαβοϋβα εξ άν&ρώπων αύτόν άφα-

10 οί. Ι 524, 11

1 τε&ρνμμένος Αΐβπι.] τε&ρνλλημένος Ο || 2 φνβών ϋίηά.]

φνββων Ο || 21 γράμματα] μα βναηηίί ϊη Ο || 23 βολομών Ο\\

24 ήει #] εΐη Ο || 26 αντόν Αΐβπι.] αντών (τ
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νίζει. τά μίν ούν άμφι Σολόμωνί τε καϊ Πηγαβίφ

τηδε έχώρηβεν.

Ρ 19 ς'. Οϊτινες δε άν&ρώπω Ίονβτινιανός τε και Θεο

δώρα ηβτην τρόπφ τε οτω διεβπάβαντο τά 'Ρωμαίων

2 Β 43 πράγματα έρ&ν έρχομαι. Λέοντος έν Βνζαντίω την 5

αντοκράτορα αρχήν εχοντος, γεωργοί νεανίαι τρεις,

Ίλλνριοί γένος, Ζίμαρχός τε και Αιτύβιβτος καί 7ον-

βτΐνος ό έκ Βεδεριάνης, πράγμαβιν ένδελεχέβτατα τοις

άπο της πενίας οί'κοι μαχόμενοι τούτων τε άπαλλα-

3 ζείοντες έπϊ το βτρατενεβ&αι ωρμηβαν. καϊ πεζη βαδί- ίο

ζοντες ές Βνζάντιον γμβαν, βιβνρας έπι των ώμων

αντοί φέροντες, έν αΐς δη αλλο ούδεν οτι μη διπνρονς

αρτονς οΖ'κο^ίν έμβεβλημένοι άφίκοντο, ταχ&έντας τε

έν τοις βτρατιωτικοις καταλόγοις βαβιλεύς αντούς ές

τοϋ Παλατίον την φνλακην έπελέζατο. κάλλιβτοι γαρ ΐ5

4 απαντες τά βώματα ήβαν. χρόνω δε ύβτερον Άναβτα-

βίω τη^ν βαβιλείαν παραλαβόντι πόλεμος προς το Ίβαύ-

5 ρων Ι&νος οπλα έπ αύτον άραμένονς κατέβτη. βτρα-

τιάν τε λόγον άζΙαν «τ' αύτούς έπεμψεν, ήβπερ

6 γεωργοί] οί. ΖοηαΓ. III 265, 24 Ίονβτΐνος . . . γονέων μεν

έκφνς άβημων καϊ άφανών καϊ αυτός το πρότερον αντονργών ί)

βονκύλος τνγχάνων καϊ βνφορβός || 7—8 αι. Α§;αίη. 324, 9. Μαΐ.

409, 17. 410, 2. ΖαΛ. 140, 6. νίοΐ Τοηη. αά αηηιιπι 518.

Τΐιβορΐι. Ι 164, 18. Τηβοά. Ι,βοί. II 37 || 8—11 πράγμαβιν—μα

χόμενοι άπαλλαξείοντες ές Βνξάντιον ί/εβαν 8πϊ(1. β. ν. ένδελε-

χιβμός || 10—13 καϊ πεξή βαδίξοντες—άφίκοντο] ο'ι δε ές Βνξάν

τιον κτλ. 8ιιίά. β. ν. βιβνρα, βιβνρας κτλ. β. ν. δίπνρος αρτος

1 Σολόμωνί τε ΜαΐίΓ.] βολομώντι Ο || 8 Οΐτινες] ΐιϊηο ϊηοί-

ρϋ Ρ | άν&ρώπω Κβίβΐιβ] άν&ρώπων οοάά. ϋ 8 ένδελεχέβτατα

τοϊς οο(1(1.] ένδελεχεβτάτοις 8υίϊ. || 9 οίκοι οπι 8ιιίά. || 10 τό Ρ

βϊ ΒΓαππ] τω Ο || 12 αυτοϊ οπι. 8υίά. | διπνρονς Ρ ρΓ. πι. οοΓΓ.

βί διιίά.] πνρονς Ρ ρΓ. πι., Ο || 15 έπελέξ.ατο Ρ] έπεξελέξατο Ο ;

κάλιβτοι Ογ || 18 κατέβτη] οπλίξει (βυρβΜΟΓ. κατέβτη) (τ
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Ίωάννης ήγεΐτο, έπίκληβιν Κνρτός. οντΌς Ιωάννης

τον Ίονβτΐνον άμαρτάδος τινός ενεκα έν δεβμωτηρίω

κα&εΐρζεν, ήμερα τε τη έπιούβη έζ άν&ρώπων αυτόν

άφανιεΐν έμελλεν, ει μη τις μεταζν έπιγενομενη όψις

5 όνείρον έκώλνβεν. έφη γάρ οι έν ονείρω δ βτρατη- 6

γός έντνχεΐν τινα παμμεγέ&η τε το βώμα καϊ τ&λλα

κρείββω η άν&ρώπω είκάζεβ&αι. καϊ τον μεν ο[ έπι- 1

βκήψαι με&εΐναι τον άνδρα, ονπερ κα&είρζας έχείνη

τη ήμερα έτνγχανεν αντόν ίέ τον ϋπνον έζαναβτάντα

ίο έν άλογία την τον όνείρον οψιν ποιήβαβ&αι. έπιλα- 8

βονβης δε καϊ ετέρας ννκτός έδόκει μεν οί έν τω

ονείρφ και αν&ις των λόγων άκονειν ωνπερ ήκηκόει

το πρότερον, έπιτελέβαι δε τα έπιτεταγμένα ούδ' ως Β 44

βεβονλήβ&αι. τρίτον τέ οί έπιβτάβαν την τον όνείρον 9

ί5 όψιν άπειλήβαι μεν τά άνήκεβτα, ην μη τά έπηγγελ-

μένα ποιοίη, έπειπεΐν τε ως αντον τε τον άν&ρώπον

και της Σνγγενείας χρέος οι μέγα όργιβ&ηβομένφ ές

χρόνον τον όπιβ&εν εί'η.

Τότε μεν ονν οντως Ίονβτίνφ περιεΐναι ζννέβη, 10

20 προΐόντος δε τον χρόνον ές μέγα δννάμεως ούτος '/ου-

Οτΐνος εχώρηβεν. άρχοντα γάρ αντον Άναβτάβιος βα- 11

βιλενς κατεβτήβατο των εν Παλατίω φνλάκων. επειδή

τε ό βαβιλενς εζ άν&ρώπων ήφάνιβτο, αύτός τη της

άρχής δννάμει τήν βαβιλείαν παρέλαβε, τνμβογέρων

1 οί. Μίΐΐ. 393,15. Τΐιοορΐι. Ι 138,8. Ιοαηη. ΑηίϊοοΗ. &.

2141) || 5 οί. ΖοηαΓ. III 264, 23. ΟβάΓβη. Ι 635, 9 || 24—40, 1 ό δε

Ίονοτΐνος ο βαβιλενς τνμβογέρων ην ηδη 8υϊά. β. ν. τνμβογέρων

2 ίονβτΐνον α οοιτ.] Ιονβτινιανον 6γ Ρ || 4 άφανιεΐν Εβϊβΐίβ]

άφίειν οοάά. || 7 κρείττω Ρ || 11 μεν οί Ρίοοοΐοβ] μίνειν οοάά.,

μεν Κβϊβΐίβ || 17—18 ί? χρόνον] ές χ βναηιιίί ίη (? || 23 τϊ] ίέ

Ρϊοοοίοβ
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μεν γεγονως ήδη, αμά&ητος δε γραμμάτων άπάντων

Ρ 20 και το δη λεγόμενον άναλφάβητος ων, ού γεγονος εν

12 γε 'Ρωμαίοις πρότερον τοντό [γε]. εί&ιβμένον δε

γράμματα οίκεία τοις βιβλίοις έντι&έναι τον βαβιλέα,

οβα αν έπαγγέλλοντος αύτον γίνοιτο, αντός μεντοι δ

οντε έπηγγειλεν οντε τοις πρα^^οαένοις ζννεπίβταβ&αι

13 οίός τε ην. ος δε παρεδρεύειν αύτω ελαχεν, αρχήν

(εχων) την τον καλονμενον κοιαίβτωρος Πρόκλος όνο-

14 μα, αντός δη αύτονόμω γνώμη άπαντα επραββεν. οπως

δε μαρτνρίαν της βαβιλέως χειρος εχοιεν, (οΐς δ^ή ίο

15 έπίκειται. το έργον τοΰτο, έπενοή&η τάδε. ΐ,ύλω είρ-

γαβμένω βραχεΐ έγκολάψαντες μορφήν τινα γραμμάτων

τεττάρων, άπερ άναγνώναι τη Λατίνων φωνη δύναται,

γραφίδα τε βαφη βάψαντες, |; βαβιλεις γράφειν είώ-

16 &αβιν, ένεχειρίζοντο τω βαβιλεΐ τούτω. καϊ το ξνλον, ΐδ

1—2 άμά&ητος—αναλφάβητος] ο δε Ίονβτΐνος άμά&ητος ην

γραμμάτων κτλ. 8υίά. β. ν. άμά&ητος, άμά&ητος γραμμάτων

κτλ. 8υίά. β. ν. άναλφάβητος, ην δε άμά&ητος γραμμ. κτλ. 8χιϊά.

β. ν. Ίονβτΐνος. οί. Μαΐ. 410, 8, Ββΐ-Ηββι\ ρ. 80, Ιοαηηββ άβ

Νίοϊυ 501. Ζαοΐι. 138 || 3—7 εί&ιβμένον—ήν] οϋ. 8υίά. β. ν.

έπαγγέλλει, εί&ιβμένον ον—έντι&έναι, όβα—γενοιτο 8ηίά. β. ν.

έπήγγελλεν || 8 Πρόκλος] οί. Ι 50, 12 || 12—13 γραμμάτων τεττά

ρων] ί. β. ΐβ£ί. οί. Αηοη. ναΐββ. ϊη: ΟΗΓΟη. Μϊη. Ι 326. Τΐιβο-

(ϊβιϊουβ ίηΐϋίβΓαίιιβ .... ΐαππηαπι αηΓβαπι ϊιιδβϋ ίηίβιταβίΐβιη

ββη ς[ιιαϋιιΟΓ ΐϋίβΓββ ,,ΐβ&ί" Ηαββηίβπι ; υηΛβ βί βυββοπββΓβ νο-

ΐιιίβββΙ, ροβϋα ΐαπώί3ι βυρβΓ (ΛίΆΐίατα ρβΓ βαπι ρβηηαπι άιιοββαΙ;,

υί βιΛβοπρίίο βίυβ ίαηίυπι νίάβΓβΙυΓ. οί. ΟαΓάίΐιΕυββη, Οήβοΐι.

Ραΐαβο^Γαρΐιίβ, Ιιβϊρζ. 1879, ρ. 367.

Ά γε Ι Ρ] οπι. Ο \ γε 2 ϊηοΐιιβί | εί&ιβμένον δε Ο] εί&ιβ-

μένον. δεον Ρ, εί&ιβμένον δε ον 8υίά. || 5 γένοιτο 8ιπά. | αν-

τός μέντοι οοάά.] Ίονβτϊνος ό βαβιλενς 8υίά. || 6 έπηγγειλεν Ρ]

έπηγγειλλεν Ο \ πραττομένοις 8ιιίά. | ξννεπίβταβ&αι οοάά. βί

8υίί.] ιιΐίΐϋΐΗ ξννεπιγράψαβ&αι, οί. Η7 2, ρ. 32, ξννέπεβ&αι ΒΧΛ

ξννεφίβταβ&αι Β.βίυΐίβ || 8 (ϊχων) αά(1ϊ(ϋ | χοιαίβτορος Ο ||

10—11 (οΐς δη) έπίκειται ΚΐΒ.ί.] (οίς) ίπίκΕίται Μη.ΗΓ., η **

ίΛικειται οοάά. || 13 άναγνώναι] πιίΐΐίιπ άνέγνων = ΐβ£ϊ, οί. βυρΓο.

ηοί. 12—13 || 15 ένεχείριξον δε τω βαβιλεΐ ταύτην Κβίδΐίβ
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οίπερ έμνήβ&ην, τω βιβλίω έν&έμενοι, λαβόμενοί τε Β 45

της βαβιλέως χειρος, περιηγον μεν ξύν τι] γραφίδι ές

των τεττάρων γραμμάτων τον τύπον, ές πάβας τε τάς

τον ζύλον αντήν περιελίζαντες έντομάς οντω δη άπηλ-

5 λάββοντο, τοιαντα βαβιλέως γράμματα φεροντες.

Τά μεν άμφι τω Ίονβτίνω ταύτη 'Ρωμαίοις είχε. 17

γνναικϊ δε ονομα Λονππικίνη ζννωκει. αντη δε δούλη

τε καϊ βάρβαρος ονβα τον πρόβ&εν αντήν έωνημένον

παλλακη γέγονε. χαϊ αύτη μεν ζνν Ίονβτίνω έπι βίον

ίο δνβμαις την βαβιλείαν εβχεν.

Ίονβτϊνος μεν ονν οντε τι πονηρόν τονς νπηκόονς 18

έργάζεβ&αι οντε άγα&ον ί'βχνεν. ενη&εία γαρ πολλη

εϊχετο, αγλωττός τε παντάκαβιν ων και άγροικιζόμενος

μάλιβτα. αδελφιδοϋς δε αντω Ίονβτινιανός νέος ων 19

ί5 έτι διωκεΐτο την αρχήν ζνμπαβαν και γέγονε 'Ρωμαίοις

Σνμφορών αί'τιος, οϊας τε και οβας ές τον απαντα αΙω-

να ούδείς πον πρότερον άκοη έλαβεν. ές τε γαρ άν- 20

&ρώπων αδικον φόνον και χρημάτων άρπαγην άλλο-

τρίων ραβτα έχώρει, και ονδεν ην αντω μνριάδας

2ο πολλας ί'ξ άν&ρώπων άφανιβ&ψαι, καίπερ αντω αίτίαν

ονδεμίαν παραβχομένων. καϊ φνλάββειν μεν των καθ- 21

εβταμένων ονδεν ήζίον, απαντα δε νεοχμονν ές άει

7 ΤΤιβοά. Ιβοί., Οταπιβι Αη. Π ρ. 108. νϊοί. Τοηη. αά α. 518.

ΖοηαΓ. IΙI 266, 22. ΟβάΓβη. Ι 637, 1 || 21—22 καΐ—ήζίον] οϋ. διιϊά.

β. ν. κα&εβταμένοζ || 21— 42, 1 καϊ—η&ελε] 6 9ε φνλάββειν—ήξίον,

πάντα—ή&ελε διιίά. β. ν. νίοχμοΰχ || 22 Α£αΰι. 156, 5

2 της Ο] τής τον Ρ || 8 αντήν] ίιίηο ηιΓβυβ 5 | 9 παλακή Ρ \

μεν οοάά.] με"ν (τοι) Ρίοοοίοβ, Κιβ.3. || 12 ί'βχνεν Ο Ρ] ί'βχνβεν 8\\

19 έχώρει] έχ βναηιιϋ ίη Ο || 20 έξ] άβΐβνϋ Αΐβπι. || 21 —22 κα&ε-

οταμενων Ο Ρ βί 8υϊά. β. ν. κα&εβταμένος] κα&εβτώτων 8υίά.

β. ν. νεοχμονν, κα&ιβταμένων 8 || 22 νεοχμονν Ρ, 8ηίά.] νεοχει-

λονν Ο 6'
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ή'θΐλε, καϊ το ζύμπαν είπεΐν, μέγιβτος δη οΰτος (ήν}

22 διαφ&ορενς των εν κα&εβτώτων. τον μεν ονν λοι-

μον, οβπερ μοι εν τοις έμπροβ&εν λόγοις έρρή&η,

καίπερ έπιβκήψαντα είς τήν γήν ζύμπαβαν, διέφνγον

άν&ρωποι ονχ ήββονς η οβοις διαφ&αρήναι τετύχηκεν, β

Β 46 η ούδαμή τη νόβφ άλόντες η περιγενόμενοι, επειδη

23 βφίβιν άλώναι ζννέβη. ανδρα δε τοντον διαφνγεΐν

άν&ρώπω γε οντι 'Ρωμαίω των πάντων ούδενϊ ζννη-

νέχ&η, άλλ' ωβπερ τι άλλο ί'ξ ονρανοϋ πά&ος ολω τω

γένει έπειβπεβόν άνέπαφον ούδένα παντελώς εϊαβε. ίο

24 τονς μεν γαρ εκτεινεν ούδενι λόγω, τονς δε πενία

μαχομενονς άφεϊς ά&λιωτέρονς των τετελεντηκότων

είργάζετο, ενχομενονς τά παρόντα βφίβι διαλνβαι &α-

νάτω οίκτίβτω. τινών μεντοι ξύν τοις χρήμαβι και

25 τάς ψνχάς είλεν. έπεϊ δε ούδεν ην αντφ μόνην κατά- ΐ5

λΰ(ϊαι την 'Ρωμαίων αρχήν, Λιβύης τε καϊ Ιταλίας ονκ

αλλον τον ενεκα πεποιήβ&αι τήν έπικράτηΘιν ΐβχνβεν

η ωβτε ξύν τοις πρότερον νφ' αύτω ονβι διολέβαι

20Ρ21τοΐ»ς ταύτη άν&ρώπονς. ονπω γονν δεκαταΐος είς τήν

2—5 τον—τετύχηκεν] τον μεν ονν λοιμον καίπερ κτλ. διιϊά.

β. ν. ίκιβκήχτει || 3 οί. Ι 249, 8 || 19 Μαΐ. 410. 9. Τηβορη. 1 165,

24. ΟπΓοπ. Ραδοη. 1611, 19. ΟβΛΓβπ. Ι 637, 23. Ειια£Γ. IV 2.

Νίοβρη. Οαΐΐ. XVII 1. ΖοηαΓ. III 266, 5. Ιοαηηββ άβ Νίοϊυ 501.

ΜαΓοβΐΐ. Οοπι. αά α. 519 (2). νιο! Τοηη. α(1 α. 519. Ιοκ1. Εοιπ. 360.

Ζαοη. 141,2. ΟΓαπιβΓ Αηβοά. II 318

1 ζην) ΚΓαίϋ οπι. οοάά. || 4 ές 8υί(1. | γήν οπι. 8ιιίά. ||

5 η οοοις 8υίά.] η οπι. οοάι1. || 6 η περιγενόμενοι Ρ ρΟβίβΓϊΟΓβ

πι. οοΓΓ.] η * γενόμενοι (τ, Ρ ρΓ. πι., 5 || 7 ξννέβη 6γ Ρ] οπι. 5 ||

8 των πάντων ρωμαίω Ο || 10 παντελονς 8 || 1 1 ϊκτεινεν Αΐβπι.]

ϊκτενεν οοάά. || 13 είργάζετο Ο ϊη πιαΓ^., Ρι8] είργάζοντο Ο ϊη

οοηίβχίιι || 17 Ι'βχνβεν] ϊβπενβεν Κβϊβΐίβ || 19 δεχαταΐος Ρ βί Αΐβπι.]

δεκταΐος (τ, δεκτέος 8

\
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δύναμιν γεγονώς Άμάντιον των έν Παλατίω εννού

χων αρχοντα ξύν έτέροις τιβιν έ% αίτίας ονδεμιάς

έκτεινεν, αλλο ονδεν τω άν&ρώπφ έπενεγκων, πλήν

γε δη ότι ές Ίωάννην τον της πόλεως αρχιερέα λόγον

5 τινά προπετή ειποι. καϊ άπ' αύτοϋ φοβερώτατος γέ- 27

γονεν άν&ρώπων απάντων. αύτίκα δε καϊ Βιταλιανον

τον τνραννον μετεπέμψατο, ω δη τα πιβτά πρότερον

νπερ της άβφαλείας παρέβχετο, διαλαχών αύτω των εν

Χριβτιανοις μνβτηρίων. όλίγω τε νβτερον εζ ύποψίας 28

ίο αύτω προβκεκρονκότα ζνν τοις έπιτηδείοις έν Παλα-

τίω λόγω ούδενϊ διεχρήβατο, πίβτεις ούτω δεινοτάτας

έμπεδώβαι ούδαμη άζιώβας.

ξ'. Τοϋ δε δήμον έκ παλαιοϋ ές μοίρας δύο διε- Β 47

βτηκότος, ωβπερ μοι έν τοις έμπροβ&εν λόγοις έρρή&η,

ί5 μίαν αύτος την Βενετων έταιριβάμενος, ή οί καϊ το

πρότερον κατεβπονδαβμένη έτύγχανε, 1-νγχεΐν τε καϊ

ξννταράζαι απαντα ϊβχνβε. και άπ' αντοϋ !ς γόνν

'ελ&εΐν 'Ρωμαίοις την πολιτείαν πεποίηκεν. ονχ απαν- 2

τες δε οί Βένετοι Ιπιβπέβ&αι τη τοϋδε τοϋ ανδρος γνώμη

50 έγνωβαν, άλλ' οβοι βταβιώται όντες ετύγχανον. κάϊ 3

αντοί μέντοι προϊόντος ήδη (τοϋ δει)νοϋ βωφρονέ-

βτατοι εδοζαν είναι άν&ρώπων άπάντων. ένδεεβτέρως 4

γαρ η κατά την εζονβίαν ήμάρτανον. ον μην ούδε

6 Μαΐ.412, 13. Τηβορη.1166, 19. Ευίΐ£Γ. IV 3. Νίοβρίι. Οαΐΐ.

XV1I 1. ΖοηαΓ. ΠΙ 267, 5. Ιοαηηββ άβ Νϊοίιι 502. ΜαΓοβΐΐ. Οοπι.

αά α. 520. νϊοί. Τοηη. αά α. 523 (3). Ιοη1. Κοΐ'α. 361. Ζίΐοη. 142, 5.

ΟΓΕπιβΓ Αηβοά. II 318 || 14 ο.ϊ. I 123, 10 || 21 οί. III 64, 2

1 Άμάντιον Αΐβπι.] άβάντιον οο(1(3 . | των (τ Ρ] τον 8 \\ 2 ονδε

μιάς αίτ]ας Ρ || 6 των άν&ρώχων Ο || 8 υπέρ] νχό Ρ \ των] χαϊ

των Ο Γβο. πι. οοΓΓ. || 10 χροβχεκρονκότων Ρ || 13 ε£ς Ρ | όνο Ο Ρ]

οχα. 8\\ 15 Βενέτων ϋίηά.] βένετον οοάά. || 19 τοϋ Ρ 8] οια. Ο\\

21 (τον δει} νον Αΐβπι.] νοϋ οοάά.
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των Πραβίνων οί βταβιώται ήβνχή εμενον, άλλα κα.ϊ

αύτοί έπραββον άεί τά εγκλήματα ες οοΌν βφίβι δν-

νατά εγεγόνει, καίπερ κατά μόνας διηνεκες κολαζόμε-

5 νοι. οπερ αύτούς ές το &ραβύνεβ&αι πολλώ έτι μαλλον

ές άεί ήγεν. αδικούμενοι γαρ ειώ&αβιν ές άπόνοιαν 5

0 τρέπεβ&αι άν&ρωποι. τότε ονν τούς Βενετονς αντον

ριπίζοντός τε και διαφανώς έρε&ίζοντος άπαβα κατ'

άκρας η 'Ρωμαίων αρχή έκινή&η ώβπερ βειβμον ή κα

τακλνβμοϋ έπιπεδόντος ή πόλεως έκάβτης προς των

7 πολεμίων άλούβης. πάντα γαρ εν άπαβι ζννεταράχ&η ίο

και ούδϊν έφ' εαντοϋ το λοιπον έμεινεν, άλλ' οι τε

νόμοι καϊ ό της πολιτείας κόβμος ζνγχύβεως έπιγενο

μενης ές παν τούναντίον έχώρηβαν.

8 Καΐ πρώτα μεν τοις βταβιώταις τα ές την κόμην

Β 48 ε'^ νεώτερόν τινα μετεβέβλητο τρόπον. άπεκείροντν γαρ ΐ 5

9 αύτήν ούδεν δμοίως τοις άλλοις 'Ρωμαίοις. τοϋ μεν

γαρ μύβτακος και τον γενείον ούδαμή ήπτοντο, άλλ'

αύτοις κατακομαν έπί πλείστον ωβπερ οί Πέρβαι ές

10 άεί ή&ελον. των δε έν τή κεφαλη τριχών τά εμπρο-

β&εν άχρι ές τονς κροτάφονς άποτεμόμενοι τά όπιβ&εν 2ο

άποκρέμαβ&αι βφίβιν έπί μακρότατον λόγω ούδενϊ ειων.

5—6 άδιχούμενοι—&ν&ρωποί] οϊί. 8υίά. β. ν. άπόνοια

14 — 45, 4 Και πρώτα — εϊναι] οίί. 8ιιϊ(1. β. ν. άπόνοια

1 βταβιώται] οτρατιώται Ρ || 5 ί? άεϊ ήγεν] έβήγεν ΚβϊδΐίΘ ||

5 ϊί? 2 8ιιί(1. || 6 ο'ι αν&ρωποι 8υίά. Ι αντον Αΐβπι.] ατΰτόι» οοΛγΐ. ||

8 έκινή&η άρχή 8 || 11 έφ' 8] νφ' ΟΡ \ αντον 8 || 12 βνγχν-

βεως 8 || 14 ές] άμφί 8ιιίά. || 15 μετεβέβλητο] παραβέβληται Βαϊά. II

16 αυτήν διιίά.] αντοϊ οοόΐά. | 'Ρωμαίοις οτα.. διιίά. || 18 αντοΐς]

αντόν 8ιιίά. || 20 αχρις ές 8 βί 8ιιίά. | άποτεμνόμενοι 8ιιίά. ||

21 βφίβι οοάά. | έπϊ μακρότατον 8υίά.] οπι. οοάά. | ονδενϊ 8]

έν ούδενϊ Ο Ρ
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ωβπερ οι Μαββαγέται. δώ δη καϊ Ούννικον το τοι- Ρ 22

οΰτον ίιί0^ εκάλονν.

"Επειτα δε τά ες τά ιμάτια ενπάρνφοι ήζίονν άπαν- 11

τες είναι, κομπωδεβτέραν η κατά την έκάβτον αζίαν

5 ίνδιδνβκόμενοι την έβ&ήτα. κτάται γάρ αύτοις τά 12

τοιαντα εξ ον προβηκόντων παρην. τον δε χιτωνος

το άμφϊ τω χεΐρε μέρος [αύτοις] τά μεν ες τον καρ

τών ^ννηει βφίβιν έν βτενώ μάλιβτα, τά δε έν&ένδε

άχρι ες ώμον έκάτερον ες άφατόν τι ενρονς διεκέχντο

ίο χρημα. οσάκις τε η χεΐρ αντοις βείοιτο άναβοώβιν έν 13

τοις &εάτροις τε καϊ ίπποδρομίοις, η έγκελενομένοις,

ΐμερ είώ&ει, ές νφος αύτοις τοντο το μέρος άτεχνώς

ί/ρίτο, αί'β&ηαιν παρεχόμενον τοις άνοητοις, δτι δη

αντοίς οντω καλόν τε το βώμα καϊ άδρόν εί'η αν, ωβτε

ί5 δεΐν γε αντοις προς των τοιούτων Ιματίων καλνπτε-

βδοίΐ, ονκ εννοονβιν οτι δή αύτοις τω της έβ&ήτος

ήραιωμένω τε και κενά πολλώ ετι μαλλον το τον βώ-

ματος έζίτηλον διελεγχ&είη. αϊ έπωμίδες δε καϊ άνα-14Β49

3—18 "Επειτα—διελεγχ&είη] ϊπειτα ές τά ΐμάτια ήξίονν απ.

ενπάρνφοι είναι κτλ. 8ιιϊά. β. ν. εύπάρνφα || 18 — 46, 2 αϊ — βφί-

βιν] έπωμίδες δε κτλ. διιίά. β. ν. έπωμίς

1 ωβπερ] ώς 8υίά. | δη οτα. 8υία1. | οννικον Ο || 1—2 τοιοντον]

αντο 8υίόΙ. || 2 έκαλεΐτο 8χάά. \\ 3 τά Ίμάτια 8ιιϊά.1 ταρμάτια οο(3(1.|

ίνπάρνφοι 8ιιίά. β. ν. ενπάρνφα, ενπάρνφα 8ιιία. β. ν. άπόνοια ||

3—4 είναι απαντες Ο || 5 ένδνδιβκόμενοι 8 || 7 το] τον διιίά. |

χίϊρε] χέρε 8 | [αύτοΓί] άβΐβνίί Αΐβω. | ίί? τον 8ιιίά. || 8 ξννίει

8ιιίά. | μάλιβτα 8] (ΐά/ιβιτα ίέ Ο Ρ, μάλιβτα δή Εβϊβΐίο || 9 αχρις

ί?$βί8ιιίά. || 9—10 ϊϋρονί—χρήμα] ενρος 8πίά. || 10 τε οω. 8ιιϊά.|

αντοΐς ή χεϊρ 8 βί 8υίά. || 11 Ίπποδρομίαις 8ιιϊά. || 12 αντοΐς]

αί τοΐς Ο Ρ \ τοντο] τοντο δη Κταβ. αΛ'βΓί βχ διιϊά. || 12—13 τον

το—παρεχόμενον τοις 8»ιίά.] οπι. οοάά. || 14 αν εϊη 8ιιίά. || 16 ονκ

Ιννοονβιν] καϊ ονκ ένενόονν 8ιιϊά. || 17 ήραιωμένω 8υϊά.] ήρημω-

μνω οοάά. | κενώ] καινώ 8ιιίά. || 18 διελεγχ&είη 8ιιίά.] διελεγ-

Ζ»ί οοάά. \ δε 08]τε Ρ
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ζνρίδες χαϊ των νποδημάτων τά πλιΐβτα ες των Ονν-

νων τό τε όνομα καϊ τον τρόπον άπεκέκριτο βφίβιν.

15 Έβιδηροφόρονν δε ννκτωρ μεν τά πρώτα έκ τον

έμφανοϋς άπαντες βχεδον, εν δε γε ήμερα ζιφίδια παρά

τον μηρον δίβτομα νπό τω ΐματίω άποκρνψάμενοι, ζννι- 5

βτάμενοί τε κατά βνμμορίας, έπειδάν ζνβκοτάζοι, έλω-

ποδντονν τονς έπιεικεβτέρονς εν τε ολη άγορα καν

τοις βτενωποις, άφαιρούμενοι. τονς παραπεπτωκότας τά

τε ιμάτια καϊ ζώνας τε και περόνας χρνβάς καϊ εϊ τι

16 άλλο εν χερβϊν έχοιεν. τινάς δε προς τή άρπαγη καϊ ίο

κτείνειν ήζίονν, οπως μηδενϊ τά ζνμπεβόντα βφίβιν

17 άναγγείλωβιν. οϊς δη άπαντες καϊ των Βενετων οϊ

μη βταβιώται μάλιβτα ήχ&οντο, έπεϊ ούδε αύτοί άπα-

18 θεϊ^ εμενον. καϊ άπ αντοϋ χαλκαις το λοιπον ζώναις

τε καϊ περόναις και Ιματίοις πολλω έλαββόνως η κατά ΐ5

την άζΙαν ως πλεΐβτοι έχρώντο, οπως δη μη τω φιλο-

κάλω άπόλωνται, και ούπω δεδνκότος ηλίον ες τάς

19 οΙκίας άναχωροϋντες έκρύπτοντο. μηκννομένον δε τοΰ

κακοϋ και ούδεμιάς επιβτροφής ες τονς ήμαρτηκότας

προς της τω δήμω έφεβτώβης αρχής γινομένης επί 2ο

20 μέγα το των άνδρών &ράβος ες άεϊ ηρετο. αμαρτία

γάρ παρρηβίας ά£.ιω&εΐβα επ' άπειρον φέρεβ&αι πέφν-

κεν, έπεί καϊ κολαζόμενα τά έγκλήματα φιλεΐ ονκ ες

21 τό παντελες αποκόπτεβ&αι. φύβει γάρ οϊ πλειβτοι ες

το άμαρτάνειν ενπετως τρέπονται. 25

1 καϊ των] καϊ βναηυϋ ϊη Ο || 1—2 οίνοι» Ο βί 8ιιίά. ||

2 άποκέκριται 8ιιίά. || 4 απαντες βχεδον] ΚΓη.β. οοηίοίί οχεδόν τι

απαντες || 5 δίβτομα Ο Ρ] διβτόμωτα 8 || 6 ξνμμορίας 8 \ βνβχο-

τά£οι (γ || 7 Ζλύ[] πλη&ούβ7) Ρίοοοΐοβ, τή Κβϊβΐίβ || 8 άφαιρούμενοι

Αΐβπι.] άφανιούμενοι οοάά. || 9 τε 2 άβΐβτΐάυπι οβηββΙ ^ειΐιΐ6Γ||

12 άναγγείλλωβι ΰτ \ απαντες €γ Ρ] απαβι 8 || 13 έπεϊ δε Ο [|

17 ίίί 6γ Ι) 24 άποκόπτεϋ&αι Ο Ρ] άποτέμνεβ&αι 8
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Τά μεν ονν των Βενετων έφέρετο τηδε. των δε 22

άντιβταβιωτων οι μεν ές την εκείνων απέκλινον μοΐ-

ραν, έπι&νμία τον ζνναμαρτάνειν τε και μή ίονναι την Β 50

δίκην, οί δε φνγη έχόμενοι ές ετέρας τινάς έλάν&ανον

5 χώρας' πολλοί δε και αύτον καταλαμβανόμενοι διε-

φ&είροντο προς των έναντίων η προς της αρχής κολα-

ξόμίνοι. και άλλοι ίί νεανίαι πολλοί ές ταντην δη 23

την έταιρίαν ζννέρρεον ούδεπώποτε πρότερον περί

ταντα έβπονδακότες, αλλά δννάμεώς τε καί νβρεως

ίο έζονβία ένταν&α ήγμένοι. ον γάρ έβτιν ονδεν μίαβμα 24

νπ'ο άν&ρώπων ώνομαβμένον, οπερ ονχ ήμαρτή&η τε

έν τούτω τω χρόνω καϊ τιμωρίας έκτος έμεινε. πρώ-25Ρ23

τον μεν ονν βφών τονς άντιβταβιώτας διέφ&ειρον,

προΐόντες δε και τονς ούδεν προβκεκρονκότας αντοις

ΐ5 έκτεινον. πολλοϊ δε καϊ χρημα^ιν αντονς άναπείβαντες 26

άπεδείκννον τονς βφετέρονς έχ&ρονς, ονβπερ έκείνοι

διεχρώντο εν&νς όνομα μεν Πραβίνων αντοις έπενεγ-

κόντες, άγνωτας δε βφίβι παντάπαβιν όντας. και 2Τ

ταντα ονκ έν βκότω έτι ούδ' έν παραβύβτω έγένετο,

2ο αλλ! έν απαβι μεν της 'ημέρας καιροις, έν έκάβτω δ\

της πόλεως χώρω, άνδράβι τοϊς λογιμωτάτοις των

πραββομένων, αν οντω τνχοι, έν όφ&αλμοις οντων.

ονδεν γάρ έπικαλνπτειν έδέοντο τά έγκλήματα, έπεί 28'

τοι αντοις ονκ έπέκειτο κολάβεως δέος, αλλά τις προβ

α ήν και φιλοτιμίας άζίωβις, ίβχνος τε καϊ ανδρείας

έμποιονμένοις έπίδειζιν, ότι δή πληγή μια των τινα

2 ε££ Ο || 3 τον ξνναμαρτάνειν τε χαϊ μη βοηρβί] τον ξννα-

ψαρτάνοντος δημον οο(1(1., τον ξνναμαρτάνοντες δη μη Κταβ.,

τοϋ ξ.νναααρτάνοντας μηδαμον Ρϊοοοΐοβ || 8 ονδϊ πώποτε Ο Ρ \\

10 ονδίν' Ρ8] ονδε Ο || 15 ίκτεινον Ρ 8] διέφ&ειρον Ο || 19 ϊτι

ονδ' 8] ηδη η (?, Ια η Ρ || 24 τοι Ο 8] τι Ρ || 25 άνδρίας 8 ||

26 άηόδειξιν 8
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παραπεπτωκότων γνμνον έκτεινον, έλπίς τε ούδενϊ

τον ετι βιώβεβ&αι έν τω της διαίτης βφαλερω έμενε.

29 πάντες γαρ έγκεΐβ&αι βφίβι τον &άνατον τω περιδε-

Β 51 εΐς είναι νπώπτενον, %αϊ ούτε τόπος τις όχνρος οντε

καιρός έχέγγνός τινι ες την βωτηρίαν έδοζεν είναι, 5

έπει κάν τοις των ΐερών τιμιωτάτοις καν ταις πανη-

γνρεβι λόγω ούδενϊ διεφ&είροντο, πίβτις τε ονδε

μία πρός τε των φίλων καϊ των ζνγγενών ετι

έλέλειπτο. πολλοι γαρ καϊ τη των οίκειοτάτων επιβονλη

ε&νηβκον. ίο

80 Ζήτηβις μειτοι ονδεμία των πεπραγμένων έγίνετο.

άλλα τα πά&η άπροβδόκητα παβιν έπιπτε καϊ τοις

31 πεπτωκόβιν ούδείς ήμννε. νόμον δέ τινος η βνμβο-

λαίον δύναμίς τις έν τω βεβαίω της τάζεως ούκέτι

έλέλειπτο, άλλ' επί το βιαιότερον άπαντα τετραμμένα ΐ5

ζννεταράχ&η, τνραννίδι τε ην (η) πολιτεία έμφερης

μάλιβτα, ον κα&εβτώβη μεστοι γε, άλλα κα$ έκάβτην

32 τε αμειβομένη και άεί άρχομένη. των τε άρχόντων

αϊ γνωμαι ωβπερ έκπεπληγμέναις έφκεβαν, ενός άνδρός

φόβω δεδονλωμένων το φρόνημα, ο'ί τε δικάζοντες τάς ζο \

νπερ των άντιλεγομένων ποιούμενοι γνώβεις τάς ψή

φονς έδίδοβαν, ούχ ηπερ αύτοις έδόκει δίκαιά τε και

νόμιμα είναι, άλλ' ωβπερ των διαφερομένων έκάβτφ

τά έκ των βταβιωτων δνβμενη τε καϊ φίλα έτύγχανεν

4 οϋτε—οϋτε οοηίοϋ Κταβ. ίη αρραΓίΐίιι οΓΗ.] ονάε—ονδε

οοάά. || 5 έγχέγγνός Ο || 6 χα»> Ο Ι χαν 2 Ο, χαϊ Ρ || 11 μέντοι ΟΡ]

τε 8\\ 12 ίΐίιητεν (τ, έτίίιίιπτε Εβίβΐίβ || 13—14 ξνμβολαίον 8 ]]

16 <^ή)> οοηίοϊί Κταβ. ϊη αρραΓαίιι οηί.] οπι. οοάά. || 17 χα&ε-

βτωβα Ρ\\ 17—18 £κάβτην τε ΟΡ] ίκάβτην μεν 8 || 20 δεδονλωμένων

οοηίβοϋ Αΐβω.] δεδονλωμένοι οοάά., δεδονλωμέναι Όϊτιά. || 21 γνώ-

βεις 8] γνώμας Ο Ρ || 24 βταβιωτων α ίη τα.3Χ%. βί Αΐβηι.] βτρα

τιωτών (τ, α ίη οοηίβχίιι, Ρι5 | φίλα Ο Ρ] φίλια 8
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οντα. δικαβτη γάρ ώλιγωρηκότι της έκείνων προρρή-

βεως &άνατος ή ζημία έπέκειτο.

Καϊ πολλοί μεν δανειβταϊ τά γραμματεία τοις ώφ- 33

ληκόβι ζνν βία πολλη ονδεν τον όφλήματος κεκομιβ-

5 μένοι άπέδοντο, πολλοί δε οΰτι έκούβιοι έλεν&έρονς

τονς οίκέτας άφήκαν. φαβι δε καϊ γνναΐκάς τινας 34

πολλα ων ονκ έβούλοντο τοις αύτων ίονλοις άναγκα-

β&ηναι. ηδη δε καϊ παΐδες ονκ αφανών ανδρών τοι5-35Β52

τοις δη τοις νεανίαις άναμιχ&έντες τονς πατέρας ήνάγ-

ιο καζον αλλα τε πολλα οντι έ&ελονβίονς ποιεΐν καϊ τά

χρήματα βφίβι προΐεβ&αι. πολλοι δε καϊ άκούβιοι 36

παΐδες τοις βταβιώταις ές κοίτην ανοβίαν ονκ αγνοούν

ταν ήναγκάβ&ηβαν των πατερων έλ&εΐν. καϊ γνναιζϊ 37

μέντοι άνδράβι ζννοικούβαις ταύτόν τοΰτο ζννέβη πα

ν, &εΐν. και λέγεται γννή μία κόβμον περιβεβλημένη

πολύν πλέΐν μεν ξύν τω άνδρϊ έπί τι προάβτειον των

εν τη άντιπέρας ήπείρω, έντνχόντων δε βφίβιν έν τω Ρ 24

διάπλφ τούτω των βταβιωτων, καϊ τον μεν ανδρός

αύτήν ξύν απειλη άφαιρονμένων, ές δε άκατον την

μ οίκείαν έμβιβαβάντων, έβελ&είν μεν ές την άκατον ζνν

τοις νεανίαις, έγκελενβαμένη τω άνδρϊ λά&ρα αλλα

&αρβεΐν τε καϊ μηδεν έπ αύτη δεδιέναι φανλον ον 38

γάρ τι ζνμβήβεβ&αι ές το βώμα αύτη νβριβ&ηναι' έτι

δε τον ανδρός ζνν πέν&ει μεγάλα ές αύτήν βλέποντος

κ ές τε την &άλαββαν κα&εΐναι τό βώμα καϊ αύτίκα

μάλα έ% άν&ρώπων άφανιβ&ηναι.

1 γάρ Ρ 8] οπι. 6γ || 2 έπέκητο 8] άκριτο βΡ\\ 5 άπέδο-

βαν Ή.βτντ. || 7 πολλοί] προς πολλά Κβϊβΐίβ, ροβί έβονλοντο ίη-

δβΓβηάιιπι νϊάβίιιτ: πράξαι || 14 τοϋτο 8] τούτω Ο Ρ || 15 μία

Ηβην.] μη οοάά. || 16 ϋνν Ο || 21 έγχελενβαμένη βοηρβί] έγχελεν-

βαμένψι οοάά. || 23 τι Ρ 8] τοι Ο

ΡκοϋΟρίυβ, βά. Ηλιιτγ. III, ΐ. 4
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39 Τοιαϋτα μεν ην τά τούτοις δη τότε τοις βταβιώ-

ταις έν Βνζαντίω τετολμημένα. η'ββ~ον δε ταντα τονς

παραπεπτωκότας ηνία η τα προς Ίονβτινιανοϋ ές την

πολιτείαν άμαρτη&έντα, έπει τοις παρά των κακούργων

πεπον&όβι τα χαλεπώτατα μερος άφαιρεΐται το πλεί- 5

βτον της δι αταζίας έμβάβης άνίας το προβδοκάν αεί

40 την προς των νόμων τε και της αρχής τίβιν. εν γαρ

τω προς τά μέλλοντα ενέλπιδες είναι ραόν τε καϊ

άπονώτερον τά παρόντα βφίβι φέρονβιν αν&ρωποι,

Β 53 βιαζόμενοι δε προς της τη πολιτεία έφεβτώβης αρχής ίο

τοις τε ζνμπεβοϋβιν έτι μαλλον, ως το είκός, περιαλ-

^οΰ^ι και ες την άπόγνωβιν τω άπροβδοκήτω της τιμω-

41 ρίας ες άεί τρέπονται. ήμάρτανε δε ονχ ότι μόνον

προβποιεΐβ&αι τονς κακονμένονς ηκιβτα η&ελεν, άλλ'

ότι προβτάτης των βταβιωτων έκ τον εμφανονς κα&ί- ΐ5

42 βταβ&αι ούδαμή άπηζίον χρήματά τε γάρ μεγάλα τοις

νεανίαις τούτοις προΖ'ίτο, και πολλούς μεν άμφ αντόν

είχε, τινάς δε αύτων ες τε τάς αρχάς και τά αλλα

αζιώματα καλείν εδικαίον.

η'. Ταντα μεν ούν έν τε Βνζαντίω επράττετο και »β

πόλει έκάβτη. ωβπερ γάρ αλλο τι νόβημα έν&ένδε

άρζάμενον τό κακόν πανταχή έπέβκηψε τής 'Ρωμαίων

2 αρχής. βαβιλεΐ δε των πραβΌΌμένων ηκιβτα έμελεν,

έπει ονδέ τις αί'β&ηβις τφ άν&ρώπω έγένετο, καίπερ

2—4 ηββον—πολιτείαν] οίί. διιίά. β. ν. ηββον || 23 βαβιλεϊ

βΟ. Ίονβτίνω, οί. Ήγ 1 ρ. 15

2 τετολμημένα έν βνξαντίω 8 || 3 Ίονβτινιανον 8ηϊά. ||

4 πολιτείαν οοάά.] πάλιν 8ιιίά. | παρά Ρ 8] περί Ο | χαχούρ

γων Ρ8] κακονργονντων Ο || 6 δι &ταξίας Κβίβΐίβ] διατάξεως

οοάά., δη άναξ.ίως Ρίοοοΐοβ, δια των ίξω Αΐβπι. || 15 έμφα

νούς Αΐβω.] άφανούς οοάά. || 16 γαρ Ρ8] οπι. <? || 22 πανταχή Ρ8]

πανταχού (τ || 23 ίμελλεν Ο
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αντόπτη των δρωμένων έν τοις ΐπποδρομίοις αεϊ γινο

μενω. ήλί&ιός τε γάρ νπερφνώς ήν και νω&εΐ όνω 3

έμφερής μάλιβτα και οίος τω τον χαλινον έλκοντι

έπεβ&αι, βνχνά οϊ βειομένων των ώτων. Ίονβτινιανος 4

5 ταντά τε έπραββε καϊ ζύμπαντα τάλλα έκνκα. οβπερ

έπειδη τάχιβτα έπελάβετο της τον &εΐον αρχής, χρή

ματα μεν τά δημόβια εν&νς καταναλοϋν κόβμω ονδενί

έν βπονδή εϊχεν ατε αύτων κύριος γεγονώς. Ονννων 5

γάρ τοις αεί προβτνγχάνονβι πλεΐβτα επί τι] πολιτεία Ρ 25

ίο προΐετο ' ίξ ο'δ δη ^φόίοις άποκειβ&αι βνχναΐς ζννέ- Β 54

βαινε 'Ρωμαίων την γην. άπογενβάμενοι γαρ οί βάρ- 6

βαροι οντοι 'Ρωμαίων πλοντον με&ίεβ&αι ούκέτι ήνεί-

χοντο της ένταν&α φερονβης δδον.

Πολλα δε ρίπτειν καϊ ές &αλαττίονς οίκοδομίας 7

ΐ5 τινάς ήζΙον, βιαζόμενος το των κνμάτων ές αεί ρό&ιον.

έκ γάρ της ήιόνος ταις των λί&ων έπιβολάις έπίπρο- 8

β&εν ήει φιλονείκως ταις έκ τοϋ πόντον έπιρροαις

(εχων) καί κα&άπερ έζονβία πλον (τον) προς την

της &αλάββης άντιφιλοτιμονμενος δύναμιν. τάς τε 9

ίο των 'Ρωμαίων Ιδίας έκάβτων ονβίας έκ πάβης γης ες

αντον ήγειρε, τοις μεν ο' τι δη έγκλημα ονχ άμαρτη-

&εν έπικαλέβας, των δε καϊ την γνώμην ατε αυτόν

δεδωρημένων τερατενβάμενος. πολλοί ίί φόνων τε 10

2—4 ήλί&ιός τε—ώτων] οίί. Βιιίά. β. ν. ήλί&ιος

1 αυτόπτη των Αΐβω.] αντ!>ν ή * των οοάά. || 1—2 γινο

μενα (τ Ρ] γινομένων 8 || 2 νω&ής 8υίά. || 3 τον οω. 8πίά. |

4 ζπεβΰαι] πεί&εβ&αι δυίά. || 8 οΰνων Ο Ρ \\ 10 άποκεϊβ&αϊ

νκοκεΐβ&αι Αΐβπι. ϊη πιαΓ§. || 12 ρωμαίων 8] ςωμαίον Ο Ρ

15 τινάς Ο Ρ] οπι. 5 || 17 ηει 8] ΐει ΟΡ\ φιλονεικών Ή.βίβίβ

18 (ίχων) ΚΓβ.β.] οπι. οοάά., ϋραίίυπι ιιηίιιβ νβΛί ναοιιυπι Θβ ;

ίιι Ρ5 | χα&άπαξ. 8 | πλον (τον) Αΐβπι.] πλον αοάά

19 δαλάττης Ο

4*
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καϊ αλλων έγκλημάτων τοιούτων άλόντες, είτα έζιβτά-

μενοι αντω των πάντων χρημάτων διέφνγον ων ημαρ-

11 τον μη δοϋναι την δίκην ετεροι δε χωρίων, ον δεον,

τοις πέλας τινων, αν οντω τνχοι, άμφιββητοϋντες,

επεϊ καταδιαιτήβαβ&αι των άντιδίκων ούδαμη είχον 5

τον νόμον βφίβιν άντιβτατοϋντος, οι δε τούτοις δη

τοις άντιλεγομένοις αντον δωρηβάμενοι άπηλλάββοντο,

αντοι μεν χάριτι άζημίω κερδάναντες το ^νώριμοι

γεγονέναι τω άνδρϊ τούτω, τρόπω δε παρανομωτάτω

καταδικάβαβ&αι των άντιδίκων ιβχύβαντες. ίο

12 Ονκ άπο δε καιροϋ ηγοϋμαι είναι και το είδος

τοντον δη τον άν&ρώπον βημήναι. το μεν ονν βωμκ

Β 55 οντε μακρος οντε κολοβός αγαν, αλλα μέτριος ην, ον

μεντοι ιβχνος, αλλα κατά βραχύ ενβαρκος, την δε δη

ΰψιν βτρογγύλος τε και ονκ αμορφος ' έπνρρία γαρ ΐ5

13 και δνοίν ήμεραιν άπόβιτος ων. οπως δε άπαν αντον

το είδος βνλλήβδην βημήνω, Αομετιανω τω Ονεβπα-

βιανοϋ παιδϊ έκ τοϋ έπί πλεΐβτον έμφερέβτερος ην,

ονπερ 'Ρωμαΐοι της κακοτροπίας ές τοβόνδε άπώναντο

ωβτε ούδε κρεονργήβαντες δλον έκλϋβαι την ές αντον 20

όργήν εγνωβαν, άλλα δόγμα έγεγόνει της βνγκλήτον

βονλης μηδε ονομα τον βαβιλέως τούτον έν γράμμαβιν

14 είναι μηδ' είκόνα ήντιναοϋν αντον διαβώζεβ&αι. τό

τε γοϋν ο"νομα τοϋτο πανταχόβε έπι των της 'Ρώμης

γραμμάτων και ει πον άλλη τοϋτο γεγράφ&αι ζννέβη 25

1—2 Μαΐ. 424. ΟβάΓβη. Ι 642, 12. ΟΓαπιβΓ Αηβοά. II 320

8 μεν Κβίβΐίβ] #ε οοάά. || 10 .Λαταδικάβα.β&αι ΟΡ] κατα-

διαιτήβαβ&αι 8 || 12 άν&ρώπον Ο Ρ] άνδρός 8 || 15 έπνρρία

Αΐβω.] έπνρία οοάά., έβφρίγα Κβίβΐίβ || 17—18 ονεβπεβιανον ΟΡ,

ονεβπιανοϋ 8 || 18 έκ τοϋ Ο Ρ} οπι. 5 | έμφερέβτατος ΚΓββ. |]

20 κρεονργώβαντες (τ || 24 των ΟΡ] οπι. θ1
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έκκεκολαμμένον Ιδεΐν μεταζύ των άλλων πάρεβτι μό

νον, καί τις αύτοϋ είκων ούδαμή φαίνεται ονβα της

'Ρωμαίων αρχής, ότι μη χαλκή μία έζ αίτίας τοιαβδε.

ή~ν τω Αομετιανφ γννή έλεν&έριος καϊ αλλως κοβμία, 15

5 καϊ οντε αύτη κακόν τι ούδένα είργάβατο πώποτε των

πάντων άν&ρώπων, οντε τις αύτη των τον ανδρος

πράζεων ήρεβκε. διόπερ αύτήν αγαν άγαπωμένην ή 16

βονλή τότε μεταπεμ'ψαμένη αΙτειβ&αι ο τι αν αύτή

βονλομέντ] εί'η έκέλενεν. η δε τοντο μόνον ΐκέτενε, 17

ίο τό τε /Ιομετιανον βώμα λαβονβα &άψαι και. μίαν αύτώ

άνα&εΐναι είκόνα χαλκήν, οποι αν έ&έλοι. και ή μεν 18

βονλή ζννεχώρει ταντα' ή δε γννή τής άπαν&ρωπίας

των τον ανδρα κρεονργηβάντων άπολεΐψαι βονλομένη Β 56

μνημεία τω όπιβ&εν χρόνω έπενόει τάδε. τά Λομετια- 19

ΐ5 νοϋ ζνλλεζαμένη κρέα, ζνν&εΐβά τε αύτά ες το άκριβες Ρ 26

και έναρμοβαμένη ές αλληλα κατέρραψε μεν το βώμα

ολον, τοις δε πλάβταις ένδειζαμένη εν είκόνι χαλκή

το πά&ος άπομιμεΐβ&αι τοντο έκέλενεν. οί μεν ονν 20

τεχνίται την είκόνα εύ&ύς εττοιονν. λαβοϋβα δε ή

50 γννή εβτηβεν έπί τής ές το Καπιτώλιον φερούβης

άνόδον έν δεζια έκ τής άγορας ενταΰ'&α Ιόντι, είδός

τε το ιομετιανον και το πά&ος δηλονβαν ές τόδε τον

χρόνον. είκάβειεν αν τις τό τε άλλο Ίονβτινιανον 21

βώμα καϊ την όψιν αύτήν καϊ τά τον προβώπον

25 απαντα ή'&η έν ταύτη τη είκόνι διαφανώς είναι.

1 έκκεκολαμμένον Αΐβπι.] έγκεκολαβμένον Ο, έγκεκολαμμέ-

νον Ρ8, Β,\> Αΐβπι. Βάηοίαί. ϊπ ιηαΤξξ. οοάϊοϊβ Ο \\ 3—4 τοιαβδε ην.

τώ Ο || 4 ην ΟΡ] οτιι. 8 || 5—6 οϋτε—οϋτε οοηίο. ΚΓαβ. ίη αρρ.

ΟΓϊί.] ονδε—ούδε οοάά. || 11 οποι αν Ρ 8] οποίαν (? || 12 της

Αΐβπι.] τάς οοάά. || 13 άηολεΐψαι αχΛ άπείέγξαι Αΐβπι., άπαλεΐ-

.ψαι οοάά., γρ. άποδεϊξαι 8 ίη ταατ^. || 15 βνλλεζαμένη Ο || 20 είςΟ \

καπιτώλιον Ρ] καπετώλιον (τ 8
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22 Το μεν ονν είδος τοιοντός τις ην τον δε τρόπον

ές μεν το ακριβες ονκ αν φράβαιμι. ην γαρ οντος

άνήρ κακονργός τε και ενπαράγωγος, ον δη μωροκα-

κοή&η καλονβιν, οντε αντός άλη&ιζόμενος τοις έντνγ-

χάνονβιν, άλλα νω δολερω άπαντα ές αεί καϊ λέγων 5

καϊ πράττων, και τοις έζαπατάν έ&έλονβιν άποκείμενος

23 ονδενϊ πόνω. καί τις άή&ης κραβις εν αντω έπεφνκει

εκ τε άνοιας και κακοτροπίας ζνγκεκραμένη. και τάχα

τοντο ήν όπερ έν τοις άνω χρόνοις των τις εκ τον

περιπάτον φιλοβόφων άπεφ&έγζατο, ως και. τα έναν- ίο

τιώτατα έν άν&ρώπον φύβει ζνμβαίνει είναι, ωβπερ

24 ίV των χρωμάτων τη μίζει. γράφω μέντοι ων μοι

Β 57 έφικέβ&αι (ον) δννατόν γέγονεν. ην τοίννν ο βαβι-

λενς οΰτος εί'ρων, δολερός, κατάπλαβτος, ^κότιοι; όργήν,

διπλονς, άν&ρωπος δεινός, νποκρίναβ&αι γνώμην τελεώ- ΐ5

τατος, καϊ δάκρνα ονχ ύφ' ηδονής τινος η πά&ονς

έκφέρων, άλλα τεχνάζων επί καιρον κατά το της χρείας

παρόν, ψενδόμενος ές άεί, ονκ είκή μί'ντοι, αλλα καϊ

γράμματα και όρκονς δεινοτάτονς έπι τοις ζνγκειμένοις

πεποιημένος, καϊ ταντα προς τονς κατηκόονς τονς αν- 2ο

25 τον. άνεχώρει δε των τε ωμολογημένων και. όμωμοβ-

μένων εύ&νς, ωβπερ των άνδραπόδων τά χείριβτα,

δέει των έγκειμένων βφίβι βαβάνων διώμοτα είς την

26 δμολογίαν ηγμένα. φίλος αβέβαιος έχ&ρός άβπονδος,

2—4 ην—χαλονβιν] ην δε χακοΰργός τε κτλ. 8υίά. β. ν.

μωροκακοή&η || 13—14 ην—δργην] ην δε Ίονβτινιανός δολερός

κτλ. 8ιιίά. β. ν. βκότιος

6 υποκείμενος (τ || 12 μέντοι Ο Ρ] τοίννν 8 || 13 (ον) Β,ά.-

(ϋϋ] οί. 55, 6 || 15—16 δεινός ν'ποκρίναβ&αι γνώμην τελεωτά-

τως (τελεώτατα Κγη.β.) Εβίβΐίβ || 20—21 αϋτον οοάά. || 21—22

ωμοβμίνων Ο
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φόνων τε καϊ χρημάτων διάπνρος έραβτής, δύβερίς τε

καϊ νεωτεροποιος μάλιβτα, ες μεν τά κακά εύπαράγωγος,

ες δε τά άγα&ά ούδεμια ζνμβονλη η\ων, έπινοήβαι

μεν τα φαϋλα καϊ έπιτελέβαι όζύς, των δε δη άγα&ών

5 καϊ αντήν πον την άκοην άλμνράν είναι οΙόμενος.

πώς άν τις των Ίονβτινιανοϋ τρόπων έφικέβ&αι τω 27

λόγω δννατός εϋη; ταντά τε καϊ πολλα έτι μείζω κακά

ον κατά αν&ρωπον εχων έφαίνετο, αλλα πάβαν ή φύβις

έδόκει την κακοτροπίαν άφελομένη τούς άλλονς άν&ρώ-

ιο πονς εν τη τοϋδε τον άνδρος κατα&έβ&αι ψνχή. ήν 28

(5ί προς τοις #λλοι<? ί<? μεν τάς διαβολας εύκολος

αγαν, ες δε τάς τιμωριας όζύς. ον γάρ τι πώποτε

διερεννηβάμενος έκρινεν, άλλ' άκούβας τον ίια/ίάλλον-

τος την γνώβιν εν&νς έζενεγκεΐν έγνω. εγραφε τε 29

ΐ5 γράμματα ονδεμια όκνήβει, χωρίων τε αλώβεις και Ρ 27 Β 58

πόλεων έμπρηβμούς καϊ ολων έ&νων άνδραποδιβμούς

έζ αίτίας οΰ(5ε/«ας έχοντα. ωβτε ει τις άνω&εν άπαντα 30

τά 'Ρωμαίοις ζννενεχ&έντα βτα&μώμενος άντιβηκονν

αντά τούτοις έ&έλοι, δοκεΐ μοι αν πλείω φόνον ενρέ-

20 β&αι άν&ρώπων προς τον άνδρος τοϋδε ζνμβάντα η έν

τω άλλω παντϊ αΙώνι γεγενηβ&αι τετύχηκε. των δε 31

άλλων χρημάτων ές μεν την άναίβ&ητον κτηβιν άοκ-

νότατος ήν ούδε γάρ ονδε βκηψιν ήζίον τινά παρα

πέταβμα τοϋ δικαίον προβεβλημένος των ον προβη-

3—4 οί. Ι 355, 7

3 ξ.νμβονλή Ρ 8] ξνμβολή (χ \ ήκων ΟΟ(1(1.] εί'κων Κβϊβϊβ ||

6 Ιονβτινιανω 8 || 12 αγαν Αΐβω.] απαν Ο Ρ, απας 8 || 18 άντι-

βηκονν Αΐβη.] άντιβηκάν οοάά. |Ι 19 έ&έλοι Ρ 8] έ&έλει Ο \

άοκή 8 || 22 αλλων] ϋιαΐίπι άλλοτριων, οί. ΓΠ 41, 18—19 | άναί-

β&ητον] άναίβχνντον οοηίοϋ ΚΓαΙ. || 24 προβεβλημένος Ρ 8] περι

βεβλημένος Ο



56 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ

κόντων έπιβατεύειν γενομενων δε οίκείων ετοιμότατος

ήν άλογΪβτφ φιλοτιμια περιφρονεΐν τε καϊ τοις βαρ-

32 /3άροις προΐεβ&αι ούδενϊ λόγω. και το ζύμπαν είπείν,

χρήματα ούτε αντός είχεν ούτε αλλον τινά έχειν των

απάντων εϊα, ωβπερ ον φιλοχρηματίας ήββώμενος, 5

άλλα φ&όνω ες τονς ταντα κεκτημένονς έχόμενος.

33 έζοικίβας ονν ραβτα τον πλοντον έκ 'Ρωμαίων της

γης πενίας δημιονργος απαβι γέγονεν.

θ''. Ίονβτινιανώ μεν ονν τα ές τον τρόπον οβα

γε ημάς δνναβ&αι φράβαι τηδέ πη είχεν. έγημε δε ίο

γνναΐκα, η οντινα τρόπον γενομένη τε καϊ τραφείβα

καϊ τωδε τω άν&ρώπω ές γάμον ζνναφ&εΐβα πρόρρι-

ζον 'Ρωμαίοις την πολιτείαν έζέτριψεν, εγώ δηλωβώ.

2 Άκάκιος ήν τις εν Βνζαντίω &ηριοκόμος των εν κννη-

γεβίω &ηρίων μοίρας ΠραβΙνων , ονπερ άρκοτρόφον α

3 καλοϋβιν. ούτος δ άνήρ Άναβταβίον την αντοκράτορα

άρχήν έχοντος έτελεύτηβε νόβφ παίδων οί άπολελειμ-

Β 59 μένων τριών &ήλεος γένονς, Κομιτοϋς τε καϊ Θεοδώ

ρας καϊ Άναβταβίας, ώνπερ ή πρεββντάτη ονπω επ

ί ταέτης γεγοννΐα έτύγχανεν. ή δε γννή έκπεβοϋβα 2ο

ίτέρω άνδρϊ ές κοίτην ήλ&εν, ος δη ζύν αύτη των τε

κατά την οίκίαν καϊ τοϋ έργον τούτον έπιμελήβεβ&αι

5 το λοιπόν έμελλεν. δ δε των Πραβίνων όρχηβτής

Άβτέριος ονομα χρι^μα^ι προς ετέρον άναπειβ&εις τού

τονς μεν της τιμής ταύτης άπέβτηβε, τον δέ οί τά α

14 Αΐϊα ηαΓΓαί Μίοΐι. 87Γ. ρ. 187 || 18 Κομιτονς] οί. Μαΐ. 430,

10. ΪΗβορΐι. 1 175, 11. ΟβάΓβη. Ι 643, 22

3 ηροβίεβ^αι Ρ || 4 οΐίτε αλλ. ϋίηά.] οΰ^ αλλ. αοάά. \\

5 ήττώμενος 8 || 6 ταντα Ο Ρ] ταντω 8 || 7 ίξοικίβας Ο Ρ] έξοι-

κιάβας 8 || 12 ξνναφ&εΐβα Ο Ρ] ξαφ&εΐαα 8 || 18 Κομητονς

Κβίβΐίβ || 19 ωκπίρ Ρ 8] ων Ο
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χρήματα δόντα ες αντήν αντεκατέβτηβεν ονδενϊ πόνφ.

τοις γαρ όρχηβταις τα τοιαντα έζήν διοικεΐβ&αι κατ'

έζονβίαν 7] βονλοιντο. επει δε τον δήμον ζύμπαντα 6

ή γννή ίν κννηγεβίω άγηγερμένον είδε, βτεμματα ταις

5 παιβϊν εν τε τη κεφαλή και άμφοτέραις ταις χερβιν

έν&εμένη ές τήν ίκετείαν έκά&ιβεν. άλλ' οι Πράβινοι 7

μεν προβίεβιται την ικετείαν ούδαμή εγνωβαν, Βενετοι Ρ 28

ί£ αντάς επϊ ταύτης δη κατεβτήβαντο της τιμής, έπεϊ

ό &ηριοκόμος έτετελεντήκει καϊ αντοις εναγχος. επει 8

ίο (ϊέ τά παιδία ταϋτα ες ήβην ήλ&ε, κα&ήκεν αντά έπί

της ένταϋ&α βκηνής αντίκα ή μήτηρ, επεί εύπρεπεΐς

τιγν 8φιν ήβαν, ον μέντοι νπό χρόνον τον αντόν άπά-

βας, άλλ' ώς έκάβτη έδνζέν οι ές το εργον τοϋτο

ωραία είναι. ή μεν ονν πρώτη Κομιτώ ήδη εν ταΐς 9

ΐ5 κα&' αντήν έταίραις λαμπρά εγεγόνει ' Θεοδώρα δε ή

μετ' εκείνην χιτωνίβκον χειριδωτον άμπεχομένη δούλφ

παιδι πρεποντα τά τε αλλα νπηρετοϋβα εϊπετο και το

βά&ρον έπι των ώμων άει εφερεν, εφ ούπερ εκείνη

εν τοις ζνλλόγοις κα&ηβ&αι ειώ&ει. τέως μεν ονν 10

80 αωρος ονβα ή Θεοδώρα ές κοίτην άνδρι ζννιέναι ού-

δαμή είχεν, ούδε οία γννή μίγννβ&αΐ' ή δε τοις κακο- Β 60

δαιμονοϋβιν άνδρείαν τινά μιβητίαν (άν)εμίβγετο, και.

ταϋτα δούλοις, δ^οι τοΐ^ κεκτημένοις επόμενοι ές το

&έατρον πάρεργον της ονβης αντοις ενκαιρίας τον

25 δλε&ρον τοϋτον είργάζοντο, εν τε μαβτροπείφ πολύν

16—17 χιτωνίβκον—πρέποντα] χιτωνίβκος χειριδωτός, οίος

πρέπει δονλφ παιδί Ηαιά. β. ν. χιτών

1 άντιχατέβτΎ]βεν Ρ || 3 ύ) Αΐβπι.] εΙ οοάά. || 7 προβίεβ&αι Ο Ρ]

πςοίεβ&αι μεν 8 || 11 ευπρεπεϊς 0 Ρ] άπρεπεϊς 8 \\ 18 άεϊ (πι

των ωμών Ρ || 22 άνδρίαν 8 | μιβητίαν ϋίηοΐ.] μιβητείαν Αΐβπι.,

μιβητην οοάα. | (&ν) εμίβγετο ΚΓαβ.] έμίβγετο οοάά. | 24 εύκαι-

ρίας Αΐβπι.] άχαιρίας οοάά. || 25 μαβτρωπείω (?
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τινα χρόνον έπί ταύτη δη τη παρά φύβιν έργαβία τον

11 (ϊώματος διατριβην είχεν. έπειδη δε τάχιβτα ες τε

την ηβην άφίκετο καϊ ωραία ήν ήδη, είς τάς έπϊ βκη-

νής κα&ήκεν αντήν, εταίρα τε εύ&νς έγεγόνει, οϊανπερ

12 οι πάλαι άν&ρωποι έκάλονν πεζήν. ον γάρ ανλήτρια 5

ούδϊ ψάλτρια ην, ον μην ούδε τά ές τήν άρχήβτραν

αύτη ήβκητο, άλλα τήν ωραν τοις άει περιπίπτονβιν

άπεδίδοτο μόνον έκ παντος εργαζομένη τον βώματος.

13 ειτα τοις μίμοις τά ές το &έατρον πάντα ώμίλει καϊ

των ένταν&α έπιτηδενμάτων μετεΐχεν αύτοις, γελωτο- ίο

ποιοις τκϊι βωμολοχίαις νπηρετονβα. ήν γάρ άβτεία

διαφερόντως καϊ βκώπτρια, άπόβλεπτός τε έκ τον έργον

14 ίΰθνς έγεγόνει. ον γάρ τινος αΙδονς τη άν&ρώπω

μετήν η διατραπεΐβάν τις αύτήν πώποτε εϊδεν, άλλ'

ές άναιβχνντονς νπονργίας ούδεμια όκνήβει έχώρει, α

και τοιαύτη τις ήν οία ραπιζομένη μεν καϊ κατά κόρ-

ρης παταββομένη χαριεντίζειν τε καϊ μέγιβτα άνακαγ-

χάζειν, άποδνβαμένη τε τά τε πρόβω και τά όπίβω

τοις έντνγχάνονβι γνμνά έπιδεΐζαι, α τοις άνδράβι

&έμις άδηλά τε καϊ αφανή είναι. βο

15 Ές δε τούς έραβτάς έχλεύαζέ τε βλακεύονβα καϊ νεω-

Β 61 τέραις άει των μίζεων ένδια&ρνπτομένη έπιτεχνήβεβι

παραβτήβαβ&αι τάς των άκολάβτων ψνχάς ές αεί ί'βχνεν,

έπει ούδε πειραβ&αι πρός τον των έντνγχανόντων

9 νίάβ*να: ίΊιίβββ ίΐιβίΐίηιπι, ηυοά άϊοβΙ)αηΙ Πόςνας. Νον. 105,

οαρ. 1

3 ^ 5 || 5 πάλαι Ο 8] παλαιοϊ Ρ || 6 ονδε 1 ϋίηά.] οϋτε ο,οάά. \\

8 έκ οοάά.] (ονκ) έκ Εβϊβΐίβ || 16 μεν Ρ 8} μέντε Ο \\ Π χαριεν

τίξειν τε οοϋ.] χαριεντίξεβ&αι Ρϊοοοΐοβ. ίτιιβίΓΕ || 18 τε τά οοϋ.]

ίέ τά Ρϊοοοΐοβ
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,ήζίον, άλλ' άνάπαλιν αντί] γελοιάζονβά τε καϊ βωμο

λόχίας ίβχιάζονβα τονς παραπεπτωκότας απαντας, αλλως

τε καϊ άγενείονς δντας έπείρα. ήββων γάρ τις οντως 16

ηδονης άπάβης ούδαμή γέγονεν, έπεί καϊ ες ζνναγώ-

5 γιμον δεΐπνον πολλάκις έλ&ονβα ξύν νεανίαις δέκα,

η τούτων πλείοβιν, Ιβχνΐ τε βώματος άκμάζονβι λίαν

καϊ το λαγνεύειν πεποιημένοις εργον, ζννεκοιτάζετο

μεν τοΐ5 βννδείπνοις άπαβι την νύκτα ΰλην, έπειδάν

δε προς το εργον τοϋτο πάντες άπείποιεν, ηδε παρά

ίο τονς εκείνων οίκέτας ίονβα τριάκοντα οντας, αν οντω

τύχοι, ζννεδνάζετο μεν αντων έκάβτω, κόρον δε οΰί'

ώ? ταύτης δη της μιβητίας έλάμβανε.

Και ποτε ές των τινος επιφανών οίκίαν ελ&οϋβα 17

μεταζύ τον πότον &εωμένων αύτην, ως φαβι, των ζνμ-

ί5 ποτων απάντων, ές το προνχον άναβαβα της κλίνης

άμφϊ τά προς ποδών άναβύραβά τε τα ιμάτια ούδενί

κόβμω ένταϋ&α ονκ άπηζίωβε την ακολαβίαν £νδείκνν-

β&αι. η δε κάκ τριών τρνπημάτων εργαζομένη ένε- 18

κάλει τη φύβει, δνβφορονμένη ίί« δη μη καϊ τούς

20 τιτ&ούς αύτη ενρύτερον η ννν είβι τρνπφη, οπως και

άλλην ένταν&α μίζιν έπιτεχναβ&αι δννατη εί'η. καϊ 19

βνχνά μεν έκύει, πάντα δε βχεδον τεχνάζονβα έζαμ- Β 62

βλίβκειν εύ&νς Ι'βχνε.

Πολλάκις δε καν τω &εάτρω νπο &εατη παντϊ τω 20

25 δήμω άπεδύβατό τε καϊ γνμνη δια μέβον έγένετο,

άμφι τά αίδοΐα χαϊ τούς βονβώνας διάζωμα έχονβα

1 γελιάξονβα 8 ί 2 Ιβχνάξονβα Ο || 3—4 ηδονής οντως (? || 8 την

νύκτα ολην τοις βννάείπνοις απαβι Ο || 16 άμφϊ τά προς ποδών]

Κάβο νβΛα Ρίοοοΐοβ οβηββί άβΐβηάα ββββ αυί βοΓϊΐ)βηάιιπι :

ένέφν τω προς ποδών, Αΐβπι. αοίηοίανϋ; ίη Ο: βλϊψήά άβββί |

άναβύραβά ΟΡ] άναβνράβαβά 8 \\ 20 αντ^] αντω Ρ || 21 αλλην 8]

άλλων Ο Ρ || 22 έκνει] ίκιΐ Ρ || 25 μέβον Ρ 8] μέβον Ο
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μόνον, ονχ οτι μέντοι ηβχύνετο καϊ ταϋτα τω δήμω

δεικνύναι, άλλ' οη ένταϋ&α γνμνω παντάπαβι παριέ-

ναι ούδενϊ εζεβτιν οτι μή τω άμφϊ τονς βούβώνα^

διάζωμα έχοντι. οντω μέντοι τον βχήματος εχονβα,

21 άναπεπτωκνΐά τε έν τω έδάφει ύπτία εκειτο. %-ητες 5

δέ τινες, οις δη το εργον τόδε ένέκειτο, κρι&άς αντη

ύπερ&εν των αΙδοίων έρρίπτονν, ας δη οι χήνες, οι

ες τοϋτο παρεβκεναβμένοι έτύγχανον, τοις βτόμαβιν

22 έν&ενδε κατά μίαν άνελόμενοι ήβ&ιον. ή δε ονχ οτι

ονκ έρν&ριώβα έζανίβτατο , άλλα και φιλοτιμονμένιι ίο

έπι ταύτη δη τή πράζει έωκει. ήν γαρ ονκ αναί

βχνντος μόνον, άλλα και άναιβχνντοποιος πάντων μά-

23 λιβτα. πολλάκις δε καϊ άποδνβαμένη ζνν τοις μίμοις

έν μέβω εϊβτήκει έπϊ τής βκηνής λορδονμένη τε και

τα όπίβω άποκεντωβα τοις τε διάπειραν αύτής έ'χου^ι ίο

καϊ τοις ούπω πεπληβιακόβι τα έκ παλαίβτρας τής αν

ά τή είω&νίας βρεν&νομένη. οντω δε άκολάβτως ες το

βώμα το αντής ύβριζεν, ωβτε τήν αίδω ονκ έν τή τής

φύβεως χώρα κατά ταύτα ταις άλλαις γνναιζιν, άλλ'

25 έν τω προβώπω έχειν έδόκει. οι μεν ούν αντή πλη- !ο

βιάζοντες ενδηλοι εύ&νς άπ' αντοϋ ί]βαν, δτι δη ον

κατά νόμον τής φύβεως τάς μίζεις ποιοϋνται" οβοι δε

Β 63 αντή έν ά^ορα των έπιεικεβτέρων έντύχοιεν, άποκλινό-

μενοι βπονδή ύπεχώρονν, μή τον των ΐματίων τής

13—15 άποάνβαμένη—άποκεντώβά] οϋ. 8ιιίά. β. ν. λορ-

δονμένη

3 βονβώνας Ρ 8] βονβωνας μόνον (τ || 6 ένέκεπο] έπέκειτο

οοηίο. Κταβ. || 14 έπί τής βκηνής Ρ 8] οπι. Ο., 8ιιίά. | λοράον-

μίνη] λ ββί ϊη ταβιιΓα ϊη Ρ, ποράονμένη Ο 8 \\ 15 άποχοντώβα Ο,

8υίά. |! 17 ίίω'9'ίία? ι? || 18 αντής βοΓϊρβί] αντής οοθά. || 22 τής

φνβεως <.? 8] οΐη. Ρ || 24 μή τον οοάά.] μή παν Αΐβπι.
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άν&ρώπον άψάμ.ενοι μεταλαχεΐν τον μιάβματος τούτον

δόζειαν. ήν γάρ τοις δρώβιν αλλως τε και αρχομένης 26

ημερας βλάβφημος οίωνός. ές μέντοι τάς βνν&εατρίας

αγριώτατα είώ&ει ες άει βκορπιαίνεβ&αι' βαβκανία

5 γαρ πολλη εί'χετο.

Έκηβόλω δε νβτερον Τνρίφ άνδρϊ την άρχήν πα- 27

ραλαβόντι Πενταπόλεως ες τά αΙ'βχιβτα ύπηρετήβονβα

εϊπετο, άλλά τι τω άν&ρώπω προβκεκρονκνΐα έν&ένδε

οτι τάχιβτα άπηλαννετο' δώ δη αντη άπορεΐβ&αι των

ίο άναγκαίων ζννέπεβεν, απερ το λοιπόν έπορίζετο τήν

ες το βώμα παρανομίαν, ηπερ εί&ιβτο, εργαζομένη.

ές μεν ονν Άλεζάνδρειαν τά πρώτα ήκεν. επειτα δε 28

παβαν την ε'ω περιελ&οϋβα ές Βνζάντιον έπανήκεν,

έργαβία χρωμένη εν πόλει έκάβτη, ην γε όνομάζοντι,

ΐ5 οίμαι, άν&ρώπω ονκ αν ποτε ϊλεως ό Ό'εός εί'η, ωβπερ

ονκ άνεχομένον τον δαίμονος χώρόν τίνα της Θεοδώ

ρας άκολαβίας άγνωτα είναι.

Οντω μεν ονν τετέχ&αι τε τήδε τη γνναικϊ και 29

τετράφ&αι ζννέβη και ές δημοβίονς πολλας διαβοήτφ

2ο γεγενήβ&αι καϊ ές πάντας άν&ρώπονς. έπεί δε άφί- 30

κετο ές Βνζάντιον αν&ις, ήράβ&η αντής Ίονβτινιανός Ρ 29

ερωτα έίμίβιον οίον, καϊ τά πρωτα έπληβίαζεν ως

έρωμένη, καίπερ αύτήν άναγαγών ές το των πατρικίων

3—6 ί? μέντοι—εϊχετο 8υίά. β. ν. βκορτίιαίνεβ&αι || 13 οί.

Ογ6ΟΓ£. Οοά. άβ Εβά. 0Ρ. 104, 10

4 άγριώτατα οπι. 8ιιίά. || 7 νηηρετηβαβα 8 || 9 άπελαννετο 8\\

12 ήκεν (τΡ] ήλ&εν 8 || 14 έργαβίαν 8 \ έν Ο Ρ] ε'ν τη 8 \\

18 ονν 8] οη. Ο Ρ | τετάχ&αι 8 | η} οω. 5 || 19 τε&ράφ&αι?, καΐ

οπι. 5 | ί? δημ.οβίονξ πολλάς διαβοητως οοά.ά., ύπερ δημοβίονς ηο\-

Ιάς διαβόητον Αΐβπι., ί? δημ.οβίονς πόρνας διαβοήτφ Ιϊβίβΐίβ : ιιηάβ

διαβοήτω αβοίνϋ ϋίηά. || 20 καϊ οπι. 5 || 21 ό Ιονβτινιανος 8
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31 αζίωμα. δύναμιν τοίννν έζαιβίαν τινά και χρηματα

Β 64 έπι.εικώς μεγάλα περιβαλέβ&αι ή Θεοδώρα εύ&νς ί'6-

χνβε. πάντων γάρ ηδιβτον τω άν&ρώπω έφαίνετο, ο

δη ζνμβαίνειν τοις έκτόπως έρώβι φιλεΐ, χάριτάς τε

πάβας καϊ χρηματα πάντα τι} έρωμένη χαρίζεβ&αι. 5

32 έγίνετό τε ή πολιτεία τον ερωτος τοϋδε νπέκκανμα.

ζνν αντί) τοίννν πολλω ετι μάλλον τον δήμον διέ-

φ&ειρεν ονκ ένταν&α μόνον, άλλ' άνά πάβαν την 'Ρω-

33 μαίων αρχήν. αμφω γάρ μοίρας της Βενέτων έκ

παλαιοϋ άντες έν πολλη έζονβία τούτοις δη τοις βτα- ίο

34 βιώταις τα ές τήν πολιτείαν πράγματα έ&εντο. χρόνφ

δε πολλω νβτερον το πλεΐβτον τον κακοϋ έλελωφήκει

τρόπω τοιωδε.

35 Ίονβτινιανω έν ήμέραις πολλαις νοβήβαι ζννέβη,

έν δε τη νόβω ταύτη ές τόβον κινδύνον άφίκετο ωβτε ΐ5

καϊ έλέχ&η οτι δη άπο&άνοι' οί μέντοι βταβιωται ταν-

τα άπερ έρρή&η ήμάρτανον, καί τινα 'Τπάτιον ονκ

αφανή άνδρα δι' ημέρας έν τω τής Σοφίας ίερω διε-

36 χρήβαντο. έζειργαβμένον δε τον κακον ή τον εργον

ταραχη ές βαβιλέα ηλ&ε, των τε αμφ αντον εκαβτος, 20

έπεί τής Ίονβτινιανον άπονβίας έλάβετο, την των πε

πραγμένων άτοπίαν έπι μέγα αί'ρειν έν βπονδή έποι-

εΐτο, καταλέγων έζ αρχής άπαντα, οβα δη γενέβΟ'αι

37 τετύχηκε. τότε δη δ βαβιλενς τω τής πόλεως έπάρχω

24 βαβιλενς] βοίΐ. Ίονβτΐνος

2 εν&ϋς ή &εοδώρα Ρ || 2—3 ίβχνβεν 8 \\ 6 πολιτεία οοάά.]

πολντελεία Αΐβπι. βί βάά. || 9 βενετών 8 || 11 ί&εντο πράγματα (?||

19 κακον η τον βοπρβί] κακονντος οοάά., κακοϋ τοβούτον νβΐ

ροίϊυβ κακον καϊ ανοβιον Κβϊβϊβ, κακονργήματος, ίρπονβα τα

ραχή κτλ. Ρίοοοΐοβ, οί. Ή.γ 2 ρ. 32 || 20 άμφ' αυτόν οοάά. ||

24 έπάρχω (τ Ρ] υπάρχω 8
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έπέβτελλε των πεπραγμένων άπάντων ποιεΐβ&αι τάς

τίβεις. ην δε ούτος δ άνηρ Θεόδοτος όνομα, όνπερ

Κολοκνν&ιον επίκληβιν έκάλονν. και ος διερεννώμε- 38

νος απαντα πολλούς μεν των κακούργων ελεΐν τε και

5 διαχρηβαβ&αι νόμω Ιβχνβε, πολλοϊ δε καϊ διαλα&όντες Β 65

έβώ&ηβαν. μεταζύ γαρ έπιαπολέβ&αι αντούς πράγ- 39

μαβι 'Ρωμαίων εδει. ό δε•παράδοζον διαβω&εις έ|ά-

πινα βωτηρίαν καϊ τον Θεόδοτον κτείναι ατε φαρμα

κια καϊ μάγον εύ&ύς ίνεχείρει. έπεί (δ£} ούκ ειχεν 40

ίο οτω ποτε προβχήματι χρώμενος τον άν&ρωπον δια-

φ&είρειε, των οί έπιτηδείων τινάς πικρότατα αίκιβά-

μενος ήνάγκαζε λόγονς ως ηκιβτα υγιεις έπ' αύτω

φ&έγγεβ&αι. πάντων δέ οί έκποδων ίβταμένων καϊ 41

βιωπη την ές τον Θεόδοτον όδνρομένων επιβονλήν,

ΐ5 μόνος ό Πρόκλος την τοϋ καλονμένον κοιαίβτωρος

εχων άρχην κα&αρόν απέφαινε τοϋ εγκληματος ειναι

τον αν&ρωπον και &ανάτον οΰίαμτ^ άξιον. διό δη δ 42

Θεόδοτος ες τα ' Ιεροβόλνμα βαβιλέως κομίζεται γνώμη.

γνούς δε ηκειν τινάς ένταϋ&α, οϊπερ αντόν διαφ&ε-

20 ροϋβιν, έν τ(Ζ Ιερω ήι> κρνπτόμενος τον άπαντα χρό-

νον, ούτω τε διαβιούς ετελεύτηβε.

3 Μαΐ. 416, 8. οί. ΤΐιβορΗ. Ι 166, 26. Ιοαηηββ άβ Νϊοϊιι 503.

ΟβάΓβη. Ι 638, 5

4 απαντα Ββϊβϊβ] απαντας οοάά. || 6—7 έπιαπολέο&αι αντονς

πράγμαβι ρωμαίονς (ρωμαίων οοηίβοίί Μαΐίτ.) ίίει οοάά., έπι-

πολάβαι αντονς τοις πράγμαβι 'Ρωμαίων ?ίει Ρίοοοΐοδ, ίΟΓίαβββ

βοΓϊοβηάυπι : (περιήβαν'} έπεϊ άπολέβαι αντονς πράγμαβι 'Ρω-

μαίονς ίδει (δεινοΐς*}, οί. 39, 17. ΑΚα οοηίβοβηιηί Εβίβΐίβ β£

Κταβ. II 7—8 έΐάπινα "8] οπ. Ο Ρ || 9 <ίέ> αάάίάϋ Αΐβπι. ||

10 προβχήματι Ρ 8] οπι. (? || 12 λόγονς Ο Ρ] λόγονς τινάς 8\\

15 Πρόκλος] πάτροκλος Ρ\\ 17 ό 8] οπι. ΟΡ\ 19—20 άιαφ&ε-

ρονβιν οοηίβοίί Ώίηά.] άιαφ&είρονβιν οοάά. || 20—21 ην τον

απαντα χρόνον κρνπτόμενος 8
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43 Τά μεν ονν άμφϊ Θεοδότω ταύτη πη εβχεν. οί δε

βταβιώται βωφρονέβτατοι το έντεν&εν έγένοντο άν-

44 &ρώπων απάντων. ον γαρ έτι τά τοιαϋτα έζαμαρ-

τάνειν ήνείχοντο, καίπερ βφίβι παρόν αδεέβτερον τϊ)

45 ^ς την δίαιταν παρανομία χρήβ&αι. τεκμηριον δέ' 5

όλίγων γάρ τινων νατερον τόλμαν την ομοίαν ένδει-

46 ζαμένων τίβις ονδεμία ες αώτονς γέγονεν. οί γάρ τον

κολάζειν την έζονβίαν άεϊ εχοντες παρρηβίαν τον δια-

Β 66 λαν&άνειν τοΐβδε τά δεινά είργαβμένοις παρείχοντο,

Ρ 30 ταύτη αύτούς τη ζνγχωρήβει ες το τοις νόμοις έπεμ- ίο

βαίνειν ενάγοντες.

47 "Εως μεν ονν ή βαβιλις περιην Ιτι, γνναΐκα έγγνη-

την Ιονβτινιανός την Θεοδώραν ποιήβαβ&αι ούδεμια

μηχανη είχεν. εν τούτω γάρ μόνον άπ' εναντίας αντφ

48 έχώρει, καίπερ αντιβτατονβα τών άλλων ούδέν. πονη- ΐ5

ρίας μεν γάρ ή γννή άπωτάτω ονβα έτύγχανεν, αγροι-

κος δε ην κομιδη καϊ βάρβαρος γένος, ώβπερ μοι

49 εί'ρηται. αντιλαβέβ&αι τε αρετης ούδαμή Ιβχνβεν, άλλ'

άπειροτάτη ονβα διατετέλεκε των κατά την πολιτείαν

πραγμάτων, η γε ούδε ζνν τω όνόματι τφ αύτης ίδίω 20

άτε καταγελάβτω όντι ές Παλάτιον ήλ&εν, άλλ' Εύ

φημία έπικλη&εΐβα. χρόνω δε νβτερον τη βαβιλίδι

50 μεν άπΌ/ενε^αι ζννέπεβεν. δ ίε ήλι&ιάζων τε καϊ

κομιδη έβχατογέρων γενόμενος, προς των αρχομένων

γέλωτα ώφλεν, όλιγωρία τε πολλη ές αντόν έχόμενοι 25

άπαντες ατε των πραββομένων ον ζννιέντος, ύπερεώ-

18 αϊ. 41,8 || 21 Τΐιβορΐι. Ι 164,31. ΤΗβοά. Εβοί. ρ. 565.

νίοί. Τοηη. αά α. 518 (2). ΖοηαΓ. IIΙ 266. Οβάτβη. Ι 637, 1

1 &εόδοτον 6γ || 9 τοΓβίΐ] πιαΐίπι τοΐς \ παρείχοντο (τ Ρ] ήνεί-

χοντο 8 || 16 άπωτάτω ονβα ή γννή 8 | έτύγχανε Ο || 18 τί Ρ8] άε Ο
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ρων, Ίονβτινιανόν δε ζύν δέει πολλω έ&εράπενον. κν-

κών γαρ άεί καϊ ζννταράββων ανεβόβει έφεζής απαντα.

τότε δη την έγγύην προς την Θεοδώραν ενεχείρει 51

ποιείν. αδύνατον δε ον ανδρα ες άζίωμα βονλής ηκον-

5 τα εταίρα γνναικι ζννοικίζεβ&αι, νόμοις ανω&εν τοις

παλαιοτάτοις άπορρη&εν, λϋβαί τε τονς νόμονς τον

βαβιλέα νόμω έτερω ήνάγκαβε καϊ το εν&ένδε ατε γα

μετη τη Θεοδώρα ζννωκηβε, καϊ τοις αλλοις απαβι

βάβιμον κατεβτήβατο την προς τάς εταίρας έγγύην,

ίο τνραννων τε αύτίκα ίπεβάτενε της τοϋ αύτοκράτορος

τιμής προβχήματι βνμπεπλαβμένω τής πράζεως έπι

καλύπτων το βίαιον. άνείπον γαρ αντόν βαβΐλέαό2Β6Ί

ζνν τω &είω των 'Ρωμαίων, ει τι δόκιμον ήν, δειμά-

των περιονβία έπι ταύτην ήγμένοι την ψήφον. παρε- 53

ΐ5 λαβον τοίννν την βαβιλείαν ' Ιονβτινιανός τε και Θεο

δώρα πρότερον τής (Παβχαλίας) εορτής ήμέραις τρι-

βϊν, ότε δη ούτε άβπάβαβ&αι των φίλων τινά ούτε

είρηναΐα προβειπείν εζεβτιν. ήμέραις δε ον πολλαΐς 54

νβτερον Ίονβτΐνος μεν έτελεύτηβε νόβω, τι] άρχη έπι-

2ο /3ιούς ετη έννέα, μόνος δε Ίονβτινιανός ζνν Θεοδώρα

τήν βαβιλείαν εβχεν.

ι. Ούτω γοϋν η Θεοδώρα, ώβπερ έρρή&η, τεχ-

&εΐβά τε και τε&ραμμένη και παιδεν&εΐβα ές βαβιλείας

αζίωμα τρόπω ούδενϊ έμποδιβ&εΐβα ήλ&εν. ούδε γάρ 2

15 Τηβορη. Ι 173, 13. Ειια^Γ. IV 9. ΟβάΓβη. Ι 641, 23.

Μαιοβΐΐ. Οοπι. αά α. 527. νϊοί. Τοηη. αά α. 525 || 19 Μαΐ. 424, 14.

Οητοη. Ραβοη. 617, 6

2 απαντα Ρ 8] απαντας Ο || 9 τάς Ρ 5] οπι. Ο || 16 (Πα-

βχαλίας) αάάϊάϊ || 17 οτε άη—τινά Ρ8] ότε δη οϋτε *** οϋτε

αβπάβαβ&αί τίνα Ο || 19 Ιονβτινος Ο Ρ, 8 ρΓ. πι. οοΓΓ.] Ιονβτι

νιανός 8 ρΓ. πι. || 20 σνν 8 | &εοδώρα Ρ 8] τη Θεοδώρα (τ

Ρβοοοριοε, θά. Η λ ιι γ γ. ΠΙ, ΐ. 5
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τω γήμαντι νβρεώς τις οϊηβις γέγονεν, ει οί παρον

έκ πάβης άπολεζαμένφ της 'Ρωμαίων αρχης γαμετήν

γνναΐκα ποιήβαβ&αι την παβών γνναικών μάλιβτα

εν τε γεγοννΐαν καϊ τροφης κρνφαίον μεταλαχοϋβαν,

Ρ 31 τον τε αίδεΐβ&αι ονκ άμελέτητον γεγενημένην, και 5

βωφροβύνϊΐ ζννφκιβμένην, προς δε τω κάλλει ύπερ-

φνα καϊ παρ&ένον τινά και το δη λεγόμενον όρ&ό-

3 τιτ&ον ούβαν. δ ίέ το κοινον αγος απάντων αν&ρώ

πων αντον Ιδιον πεποιήβ&αι ονκ άπηζίον, έπ' ούδενι

των προδεδηλωμένων καταδνόμενος, και γνναικϊ πλη- ίο

βιάζειν αλλα τε περιβεβλημένη μεγάλα μιάβματα και

Β 68 παιδοκτονίας πολλας έ&ελονβίων άμβλώβεων. αλλο

τε μοι ένδεΐν ί']&ονς πέρι μνημονενβαι τονδε τον

4 άν&ρώπον ούδ' οτιοϋν οίμαι. απαντα γαρ αντον τα

της ψνχής πά&η ούτος αν άζιόχρεως δ γάμος βημηναι α

διαρκώς εϊη, ερμηνενς τε καϊ μάρτνς τον τρόπον και

5 λογογράφος γινόμενος. έπεϊ ο^τις άλογηβας τήν νπερ

των πεπραγμένων αιβχννην ονκ άπαζιοΐ τοις έντνγχά-

νονβι βδελνρος φαένεβ&αι, τούτω δη ονδεμία παρανο

μίας ατραπος αβατος, άλλα την άναίδειαν άεί τον 20

μετώπον προβεβλημένος ραβτά τε και ούδενι πόνω ες

6 των πράζεων τάς μιαρωτάτας χωρεί. ον μην ονδέ τις

έκ της βνγκλητον βονλής το αϊβχος τοντο άναδον-

μένην την πολιτε^αν όρων δνβφορεΐβ&αί τε καϊ την

πράζιν άπειπεΐν εγνω, καίπερ αντην άπαντες ί'βα &εω 25

4 εν τε Αΐβπι.] οϋτε οοάά. | κρνφαίον οοάά.] χορνφαίον

Αΐβιη. βί βάά. οπιηββ, οί. Ιίΐιηβη Η^ 4, ρ. 16, ηοΐ 3 || 7—8 (5ρ-

&ότιτ&ον Ρ] όρ&ύτοον Ο, όρ&ότ&ον 8, όρ&οτίτ&ιος 8οϊά. β. η. ν.,

ηΐπ βοπρίιιπι ββί: Όρ&οτίτ&ιος. ή παρ&ένος ή δρ&ονς τονς

τιτ&ονς ίχονβα || 9 αντον (?ρΓ. πι.] αντον Ρ, Ο οοη., 5 || 11 περι

βεβλημένη Αΐβπι.] προβεβλημένη οοάά. || 13 τέ μοι] δέ μοι Αΐβπι.,

ωβτε ίίλλο τ] μοι Κβίβΐίβ | περιμνημονενβαι Ο || 20 άταρπος (τ



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 10. 67

προβκννήβοντες. άλλ' ονδέ τις ΐερενς δεινοπα&ων 7

ενδηλος γέγονε, καϊ ταϋτα δέβποιναν αντήν προβερεΐν

μελλοντες. καϊ δ πρότερον αντής &εατής δήμος δοϋλος 8

εύ&ύς ούδενϊ κόβμω αντής είναί τε καϊ όνομάζεβ&αι

5 ύπτίαις έδικαίον χερβίν. ονδέ τις βτρατιώτης ήγρίωτο, 9

ίι τονς έν τοΐς βτρατοπέδοις κινδύνονς ύπερ των τής

Θεοδώρας πραγμάτων ΰφίβταβ&αι μέλλοι ουδέ τις

αντή αλλος άπήντηβε των άπάντων άν&ρώπων, άλλα

πάντες, οίμαι, τω ταϋτα οΰτω δεδόβ&αι κεκλιμένοι

ίο ένεχώρηβαν ζνμπεραίνεβ&αι το μίαβμα τοϋτο, ωβπερ

τής τύχης έπίδειζιν τής δννάμεως πεποιημένης, η δη

άπαντα πρντανενούβη τά άν&ρώπεια ώς ηκιβτα μέλει

οντε οπως αν τά πραττόμενα είκότα εί'η ούτε οπως Β 69

αν ταϋτα κατά λόγον τοΐ<? άν&ρώποις γεγενήβ&αι δοκή.

ΐ5 έπαίρει γοϋν τινα έ\απιναίως άλογίβτφ τινί έζονβία 10

£^ ύψος μέγα, ώπερ έναντιώματα μεν πολλα ζνμπε-

πλέχ&αι δοκεΐ, άντιβτατεί δε παρά τι έργον των πάν

των ονδεν, άλλα ά^εται μηχανή πάβη οπη ποτε ανττ}

διατέτακται, απάντων ετοίμως έζιβταμένων τε καϊ

20 νποχωρούντων προϊούβη τή τύχη. άλλα ταΰτα μεν

οπη τω &εω φίλον, ταύτη έχέτω τε και λεγέβ&ω.

Ή δε Θεοδώρα ενπρόβωπος μεν ην καϊ εύχαρις 11

22 οί. Ρτοο. άβ Εβά. Ι οαρ. 11, 9

3 δονλος] δήλος Ρ || 3—4 δονλος αυτής ούδενϊ κόβμω είναι

8 || 8 άπάντων Ρ (?] πάντων 8 || 9 οντως (τ || 9—10 τω ταϋτα

οντω δεδόβ&αι κεκλημένοι (κεκλιμένοι ΜαΐΙΓ.) οοάά. , οντως δε-

6όχ&αι κεκτημένω Εβίβΐίβ, τω ταντα οντως δεδόχ&αι ύποκεκλιμένοι

(αυί έκπεπλτιγμένοι) Ρίοοοΐοβ, τω ταντα τω &εω δεδόχ&αι κεκλιμέ

νοι οοηίβοίί Κγβ,β. || 10 ένεχώρηβαν Κταβ.) άνεχώρηβαν οοάά. |

βνμπεραίνεβ&αι (τ || 11—12 5/ δη απαντα πρντανενούβτ] Κβϊβΐίβ]

ήδη απαντα πρντανενονοης οοάά. || 12 μέλλει (? || 13 οίτί—οϋτε

ϋίηά.] ούδέ—ού($ί οοάά. || 14 δοκή 6τ] δοκεΐ Ρ 8, πιαΐίπι δοκοίη \\

15—17 έπαίρει—δοκεΐ οπι. θ1 || 17 άντιβτατεϊ Ρ 5] άντιβτατοΐ Ο \

τι α β* ΜβΐΙ.Γ.] τοι Ο Ρ 8 || 18 άλλ' Ο

5*
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αλλως, κολοβος δε καϊ ωρακιωβα ον παντάπαβι μεν,

άλλ' οβον ύπόχλωρος είναι, γοργόν τε καϊ βννεοτραμ-

12 μένον άεί βλέπονβα. των δε δη αύτη βεβιωμένων έν

τη &νμέλη τά μεν πλεΐβτα λέγοντι ούκ αν δ πας

αίων έπαρκέβαι, ολίγα δε άττα έν τοις εμπροβ&εν 5

λόγοις άπολεζάμενος τον της γνναικος τρόπον τοις

έπιγενηβομένοις ολην αν πεποιηβ&αι την δηλωβιν

13 ικανος εί'ην. ννν δε αντης και τάνδρος τα πεπραγ

μενα έν ολίγω δηλωτέον ημίν, έπεί ονδέ τι άλλήλοιν

14 χωρίς ές την δίαιταν έπραζάτην. χρόνον μεν γάρ ίο

Γ 32 πολύν εδοζαν απαβι τάις τε γνώμαις άεί και τοις

έπιτηδενμαβι καταντικρύ άλλήλοιν ίέναι, νβτερον μέν-

τοι έζεπίτηδες αύτοίν ζνμπεπλάβ&αι ή δόκηβις αϋτη

έγνώβ&η, τοϋ μη ζνμφρονήβαντας τούς κατηκόονς

βφίβιν έπαναβτηναι, άλλα διεβτάναι τάς γνώμας έπ' ΐ5

Β 70 αντούς απαβι.

15 Πρώτα μεν ούν τονς Χριβτιανούς διαναβτηβαντε

και την έναντίαν εν γε τοις άντιλεγομενοις βκηπτο'

μένω άλληλοιν Ιέναι διεβπάβαντο οϋτως απαντας,

ωβπερ μοι λελέζεται ον πολλώ ύβτερον. έπειτα δε 20

16 τούς βταβιώτας διείλοντο. καϊ η μεν δννάμει τη

πάβη μεταποιεΐβ&αι των Βενέτων έπλάββετο καϊ την

έζονβίαν αντοις επί τούς άντιβταβιώτας άναπετάβαβα

ένεδίδον κόβμω \έν] ούδενϊ έζαμαρτάνειν τε καϊ βιάζε-

17 Ευαίτ. IV 10. Νϊοβρίι. Οαΐΐ. XVII 7 || 20 λελέ&τκι] οαρ.

ΧΧΗΙ 14?

5 έπαρκέβαι ϋίικ1.] έπαρκέβη Ο 8, έπαρκέβοι Ρ | αττα Ο |

ίμπροβ&εν ΜαΐίΓ.] 8πιβ&εν οοάά. || 9 ύπεϊ Ο Ρ] έπεί 6ε 8 \\ 11 τε

Ρ8) οπι. Ο || 13 έξεπίτητες 8 || 14 τον Ο Ρ] τονς 8 || 17 άιανα-

βτήβαντε 8] διαναβτήβαντες Ο Ρ || 24 έν οοάά., άβΐβνϋ Αΐβπι. |

άμ.αρτάνειν (τ



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 10. 69

β&αι τά άνηκεβτα. δ δε ωβπερ άγανακτοϋντι μεν και 17

άποβκύζοντι λά&ρα ίωκει, (κελ)εν&έως δε τύ\ γνναικι

άντιβτατεΐν ούχ οϊω τε όντι, πολλάκις ίε και μεταμπ-

ιβχόμενοι την τον δύναβ&αι δόζαν βφίβιν αντοις

5 την έναντίαν (ΐμβαν). δ μεν γάρ τονς Βενετονς 18

Οια έζαμαρτάνοντας κολάζειν ήζίον, ή 5ε τω λόγω

χαλεπαίνονβα έδνβφορεΐτο ότι δη ονχ εκοϋβα τάνδρος

$1ββη&είη.

Των μεντοι Βενετων οί βταβιώται, ωβπερ μοι 19

ίο ειρηται, βωφρονέβτατοι έδοζαν είναι. τούς γαρ πέλας

βιάζεβ&αι ό'^α έζην ούδαμη έδικαίονν, εν τε ταΐς περί

τάς δίκας φιλονεικίαις έδόκει μεν εκάτερος ένι των

διαφόρων άμννειν, νικάν δε αντοΐν τον λόγω τω

άδίκω ζννιβτάμενον έπάναγκες ην οντω δε τα πλεΐβτα

τ5 χρημάτων αντούς των αντιλεγομένων ληΐζεβ&αι. πολ- 20

λονς μεν ούν όδε δ αντοκράτωρ έν τοις αύτω κατα-

λέγων έπιτηδείοις ες την εζονβίαν ένεβίβαζε τοϋ

βιάζεβ&αί τε και είς την πολιτείαν έζαμαρτάνειν α

βούλοιντο, έπειδάν δε πλούτον τι μέγα χρημα περι-

2ο βεβλημένοι φανεΐεν, εύ&ύς τι προβκεκρονκότες τη

γνναικι διάφοροι ηβαν. ων δη κατ αρχάς μετα- 21

ποιειβ%'αι πάβη προ&νμία ούδαμη άπηζίον, ύβτερον Β 71

5έ την ές τονς αν&ρώπονς με&εις εΰνοιαν τά ές την

2 (κελ'}εν&έως βοτϊρβί] χελενβεως οοάά. , κελεύβεβι ΜΒΐίτ.,

κελεύβει Εβϊβΐίβ, κελενούβτ) Κταβ., οί. Η^ 2 ρ. 30 | της γνναικός

ΙΙαίΑΰ || 4 ανχοΐς'] αντοΐς (έφαίνοντο) Κβϊβΐίβ || 5 (^εβαν) αάάϊ-

άϊϊ Ρϊοοοίοβ || 6 απίβ οία βχοϊάϋ μνρία αιιί αΐίφΐίά βϊπιϊΐβ || 9 μοι

Ο Ρ] οπι. & || 11 έδιχαίονν Αΐβπι.] έάιχαίον οοάά. || 13 διαφό

ρων Αΐβπι.1 διαφορών οοάά. | ό'ί οοάά.] τε Κταβ. || 17 ένεβίβαξε

Ρ 8] άνεβιβαξε Ο || 19 μέγα Ρ 8] οια. (? || 21 χατ αρχας <μεν)

Εβίβΐίβ || 23—70, 1 τά ίί την βπονόήν τάραχος οο(ϋ.1 προς τά ες την

βηονάην ταραχ&είς Κβίβϊβ, βοΓΛβηάιιπι ριιίο: τα ές την βπον-

δην λή&αργος
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22 βπονδην τάραχος έκ τον αίφνιδιον έγίνετο. και ή

μεν αντίκα είργάζετο αντονς άνήκεβτα εργα, δ δε

δή&εν ονκ έπαιβ&ανόμενος των πραττομένων βύμπα-

βαν αντών την ούβίαν κτήβει άναιβχύντω ήβπάζετο.

23 τοντοις τε αεϊ τοις μηχανήμαβιν έν βφίβι μεν αντοίς 5

ζνμφρονονντες, ές δε το εμφανες βταβι.άζειν ποιούμενοι,

διαβτήβαβ&αί τε τονς νπηκόονς και την τνραννίδα

βεβαιότατα κρατννεβ&αι εβχον.

Ρ 33 ια'. Επειδη ονν Ίονβτινιανός την βαβιλείαν παρέ

λαβε, βνγχείν απαντα εύ&νς ϊβχνβεν. α γάρ εμπροβ&εν ίο

νόμφ άπορρη&έντα έτύγχανεν, ες την πολιτείαν ειβήγε,

τά τε οντα καϊ ζννει&ιβμένα κα&ελων ζύμπαντα, ωβπερ

έπί τούτω κεκομιβμένος το της βαβιλείας βχημα, έφ'

2 ω απαντα μεταλλάββοι εφ ετερον βχημα. άρχάς τε

γάρ τάς μεν ούβας άν^ρει, τάς δε ονκ ούβας έφίβτη ΐ5

τοις πράγμαβι' τούς τε νόμονς και των βτρατιωτων

τονς καταλόγονς ταντό τοντο ίΐτοι'ίι, ον τω δικαίω

εϊκων ούδε τω ζνμφόρω ες τοντο ήγμένος, άλλ' οπως

δη άπαντα νεώτερά τε και αντον έπώννμα εί'η. ην

δε τι και μεταβαλείν έν τω παραντίκα ήκιβτα ϊβχνβεν, 20

αλλα τούτω γε την έπωννμίαν την αύτοϋ ε&ετο.

3 Χρημάτων δε αρπαγής ή φόνον αν&ρώπων κόρος

αντόν ονδείς ελαβε πώποτε, άλλ' οίκίας μεν παμ-

πλη&εις ληΐβάμενος εύδαιμόνων ανδρών ετέρας έζήτει,

προέμενος εύ&νς των βαρβάρων τιβιν, ή ανο^τοις 25

6 ποιούμενοι οοΛά.] (προβ) ποιούμενοι Αΐβπι. || 8 κρατύνειν

Ρ |] 10 ϊβχνβεν Ο Ρ] ϊβχεν 8 || 11 εΐς 8 || 12 βύμπαντα Ο || 13 έπϊ

τοντω] έηϊ τοντο 8 ρΓ. πι. ! κεκομιβμένος 8] κεχοβμημένος Ο Ρ\\

14 μεταλλάβοι Ρ || 15 τάς μεν οϋβας Αΐβπι.] μενούβας οοάά. ί|

18 ξνμφόρω ές Ο Ρ] διχαίω είς 8 || 19 ην Ο Ρ] εί 8 || 20 ίβχν

βεν Ο Ρ] ϊβχεν 8 || 21 αντον ϋίηά.] αύτοΰ οο(1ιΐ. || 23 ίλαβε <? Ρ]

έλάμβανε 8 || 25 βαρβάρων Ρ 8] βάρων Ο
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οικοδομίαις λείας τής προτέρας τα χρήματα. και μν- 4 Β 72

ρίονς δε ϊβως λόγω ούδενι άνελών ές πλειόνων αλλων

ίπιβονλήν αντίκα μάλα κα&ίβτατο. είρηνης τοίννν 5

'ΡωμαΙοις ούβης ές πάντας άν&ρώπονς ονκ εχων ο^τις

5 γένηται των φόνων έπι&νμία πάντας βαρβάρονς πρός

[τε] άλληλονς ξυνε'κρουε, των δε Ονννων τονς ηγον

μένονς ε'ξ αίτίας ονδεμιας μετακαλών χρήματα μεγάλα

ϋφίβιν άτόπω φιλοτιμία προΐετο, φιλίας ένέχνρα δή&εν

τω λόγω ταϋτα ποιονμενος" οπερ αντόν έρρή&η καϊ

ίο ύττό τον χρόνον της Ίονβτίνον βαβιλείας πεποιηκέναι.

οί ίε καϊ χρήματα κεκομιβμένοι των ζνναρχόντων 6

τινάς ζύν τοις έπομένοις τοις αύτων επεμπον, κατα-

δέειν έΊ- επιδρομής γήν την βαβιλέως κελενοντες, οπως

χ«1 αντοί την είρήνην απεμπολεΐν τω ταύτην ώνεΐβ&αι

« λόγω ούδενϊ βονλομένω δννατοϊ είεν. καϊ οί μεν 7

αντίκα ήνδραπόδιζόν τε την 'Ρωμαίων αρχήν και ούδέν

τι ήββον έμμιβ&οι προς τοϋ βαβιλέως έγίνοντο' ετεροι

όε μετ' έκείνονς εύ&νς ές το ληΐζεβ&αι τονς ταλαι

πωρονς 'Ρωμαίονς κα&ίβταντο, καϊ μετά τήν λείαν

2ο ΐ&λα τ'ης έφόδον τήν βαβιλέως φιλοτιμίαν έδέχοντο.

οντω τε απαντες ζνλλήβδην είπείν ούδένα άνιέντες 8

καιρόν έκ περιτροπής ήγόν τε καϊ έφερον άπαζάπαντα. Ρ 34

άρχόντων γάρ είβι τοις βαρβάροις τούτοις ζνμμορίαι 9

πολλαϊ καϊ περιήρχετο πόλεμος τήν μεν αίτίαν έκ φι-

κ λοτιμίας άλογίβτον λαβών, το δε πέρας ενρέβ&αι ού-

δαμή εχων, άλλ' έφ' εαντόν ανακνκλούμενος τον Β 73

πάντα αίώνα. διό δη χωρος μεν τις ή όρος ή βπή- 10

1 οίκοδομίαις] έκχίας Β.άάϋ Εβϊβΐίβ | καΐ ι5] χατά ΟΡ 15 προς

Κβίβΐίβ] προς Τί οο(1(1., προς γε ΚΓαβ. || 8 φιλοτιμία Ο Ρ] έπι

δνμία 8 || 10 Ιονβτίνον 5] Ιονβτινιανοΰ Ο Ρ || 16 ήνδραπόδιξόν

(?Ρ] ήνδραποδίξοντό 8\\ 17 τι Ο Ρ] τε 8 \\ 27 δρο? Ο
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λαιον η άλλο τι της 'Ρωμαίων γης ύπο τον χρόνον

τοντον αδήωτον ούδαμή εμεινε, χώραις δε πολλαις

11 πλέον τ) πεντάκις άλώναι βννέβη. καϊ ταϋτα μέντοι

καϊ οβα προς Μήδων τε καϊ Σαρακηνών και Σκλα-

βηνών καϊ ΐΑντων και των αλλων βαρβάρων ζννηνέχ&η 5

γενέβ&αι εν τοις εμπροβ&έν //.οι δεδιήγηται λόγοις'

άλλ' οπερ τονδε άρχόμενος τοϋ λόγον νπεΐπον, τήν

αίτίαν των ζνμπεπτωκότων ένταν&ά μοι 7]ν άναγ-

καΐον είπεΐν.

12 Καϊ Χοβρόη μεν κεντηναρίων πλή&ος ύπερ της ίο

είρήνης προέμενος, αντογνωμονήβας δε ούδενΧ λόγω

αίτιώτατος τον λελνβ&αι τάς βπονδάς γέγονεν, 'Λλα-

μοννδαρόν τε και Ονννονς τούς Πέρβαις ένβπόνδονς

βπονδάζων τε καϊ διατεινόμενος έταιρίζεβ&αι , οπερ

μοι εν λόγοις τοις νπερ αντών ονκ άπαρακαλύπτως ΐ5

13 είρήβ&αι δοκεί. έν φ δε τα εκ των βτάβεών τε και

πολέμων κακά 'ΡωμαΙοις ανηγειρε καϊ έρρίπιζεν, 'έν

τοντο βονλενβάμενος, αϊματος άν&ρωπείον την γήν

πολλαις μηχαναις εμπλεων τΊι/ί^&αι και χρήματα

ληΐζεβ&αι πλείω, φόνον καϊ αλλον των ύπηκόων έπε- 20

νόει πολνν τρόπω τοιωδε.

14 Χριβτιανών δόζαι απόβλητοι πολλαί είβιν έν πάβη

τι] 'Ρωμαίων άρχη, αβπερ αίρέβεις καλεΐν νενομίκαβι,

10 οί. Ι 115, 4 || 15 οί. Ι 150,7. 160,23

2 άίτ/ωτοι>] &δή τω Ο | ϊμεινε ονύαμή Ρ || 3 Ι-ννέβη 8 | ταν

τα] ταν 8 || 4—5 Σκλαβηνών α βί Αΐβπι.] άβκλαβηνών 0Ρ8\

5 Αντων Αΐβπι.] αντών οοά(1. || 6 γενύβ&αι Ο Ρ] οπι. 5 || 10 μεν

Κβίβΐίβ] ίε οο(1(ϊ. || 11 ίε] τε Ρ || 13 Πέρβαις Αΐβπι.] πέρβας αοάά.

ένβπόνδονς] έκβπόνδονς Β\) Αΐβπι. αάηοίαίιιπι ββί ϊη (? || 17 πο

λέμων Ογ ϊη πιβί§.] πόλεων Θ ϊη οοηίβχίπ, Ρ 8 || 18 βονλενβά-

μενος Κβίβΐίβ] βονλεύβαντες οοάά. | άν&ρωπείον Ο Ρ] άνόν 8[\

20 άλλον οοάά.] βάλον ΜΜι.
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Μοντανών τε και Σαββατιανών και οβαις αλλαις

πλαναβ&αι άί των άν&ρώπων είώ&αβι γνώμαι. τον- 15

τονς απαντας δόζαν την παλαιαν εκέλενε μετατί&εβ&αι, Β 74

άλλα τε άπειλήβας άπει&οϋβι πολλα καϊ τάς ονβίας

5 6£ τονς παΐδας η ζνγγενεις μηκέτι παραπέμπειν ο'ιόν

τε είναι. τούτων δε τα ιερά των αιρετικών καλον- 16

μένων, καϊ διαφερόντως ο'ιβπερ η τοΰ ϋρείον ήβκητο

δόζα, πλοϋτόν τινα είχεν ακοής κρείττω. ούτε γαρ ή 17

βύγκλητος βονλή ζύμπαβα οντε τις αλλη μεγίβτη μοίρα

ατής 'Ρωμαίων αρχής τά γε είς τήν ονβίαν είκάζεβ&αι

τούτοις δή τοις ΐεροις εβχε. κειμήλια τε γαρ αντοις 18

χρνβα τε και άργνρα και ζνγκείμενα εκ λί&ων έν

τίμων άμύ&ητά τε και άναρί&μητα ην, οίκίαι τε και

κωμαι παμπλη&εις, και χώρα πολλη πανταχό&ι της

ί5 Π?? κα' οβη άλλη πλούτον Ιδέα έβτί τε καϊ όνομάζεται

εν πάβιν άν&ρώποις ατε ούδενος αντά των πώποτε

βεβαβιλενκότων όχλήβαντος. πολλοί τε άν&ρωποι, καϊ 19

ταύτα δόζης όντες όρ&ής, τη των βφετέρων έπιτηδεν-

μάτων προφάβει έν&ένδε άεϊ τον βίον τάς άφορμάς

2ο είχον. τούτων μεν ονν των ΐερών πρώτον τάς ονβίας 20

δημοβιώβας Ίονβτινιανος βαβιλενς άφείλετο έζαπι-

ναίως τά χρήματα πάντα. εζ ον τοις πολλοις άποκε-

κλεΐβ&αι το λοιπον τον βίον βννέβη.

Πολλοϊ δε εύ&νς πανταχόβε περιιόντες δόζης της 21

» πατρίον τονς παραπίπτοντας ήνάγκαζον μεταβάλλεβ&αι.

απερ έπει άν&ρώποις άγροίκοις ονχ οβια εδοζεν ε2ναι,22Ρ35

3 Μαΐ. 478, 12. ΤΗβορΗ. Ι 176, 17. οί. Νον. 109 βί 45. ΟοΓρ.

ίητ. «ν. 0 15 || 5 Νον. 115, 3, 14. Νον. 129, Ρπιβί. Νον. 132 ||

6 Μαΐ. 479, 13. ΟβάΓβη. Ι 642, 18

1 μοντανών (?, μονντανων 8 || 4 ονβίας] ονβίας ές τονς ον-

βίας 8 || 14 πανταχό&ι Ο Ρ] πανταχό&εν 8 || 15 ονομάξεται Ο Ρ]

«νόμιβται 5 || 21 δημοβιενβας Ρ || 23 ξ,ννέβη 8
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τοις ταϋτα έπαγγέλλονβιν άντιβτατειν απαντες εγνω-

23 βαν. πολλοϊ μεν ούν προς των βτρατιωτων διεφ&εί-

ροντο, πολλοί δε καϊ βφας αντούς διεχρηβαντο ενβε-

βείν μάλιβτοι. ύπο άβελτερίας οιόμενοι, καϊ αύτων δ

μεν πλεΐβτος ομιλος γης της πατρωας έζιβτάμενοι 5

εφενγον, Μοντανοί δε, οϊ έν Φρνγία κατώκηντο, βφας

Β 75 αύτούς έν ΐεροις τοις βφετέροις κα&είρζαντες τούτονς

τε τονς νεως αύτίκα έμπρήβαντες ζννδιεφ&άρηβαν

ούδενϊ λόγω, παβά τε άπ' αντον η 'Ρωμαίων αρχή

φόνον τε ην και φνγης εμπλεως. ίο

24 Νόμον δε τοϋ τοιούτον καϊ άμφι τοις Σαμαρείταις

αύτίκα τε&έντος ταραχή ακριτος την Παλαιβτίνην

25 κατέλαβεν. οβοι μεν ούν εν τε Καιβαρεία τη έμη κάν

ταις αλλαις πόλεβιν ωκονν, παρά φαϋλον ήγηβάμενοι

κακοπά&ειάν τινα ύπερ άνοήτον φερεβ&αι δόγματος, ί5

ονομα Χριβτιανών τοϋ βφίβι παρόντος άνταλλαζάμενοι

τω προβχήματι τοντω τον εκ τοϋ νόμον άποβείβαβ&αι

20 κίνδννον ϊβχνβαν. και αυτων οβοις μεν τι λογιβμοϋ

και ^πιεικεια? μετήν, πιβτοί είναι τα ές δόζαν τήνδε

ούδαμη άπηζίονν, οί μέντοι πλεΐβτοι ωβπερ άγανακ- 20

τοϋντες, οτι δη ούχ ίκόν^ιοι, αλλα τω νόμω ηναγ-

καβμένοι δόγμα το ττάτ^ιον μετεβάλοντο, αύτίκα δη

μάλα έπί τε Μανιχαίονς και τονς καλονμενονς Πολν-

23 Μανιχαίονς] Μαΐ. 423, 16. ΟβοΐΓβη. Ι 639, 19. Ιλ&βΓ Ροη-

ϊί&ο. ραΓβ. Ι βά. Μοπιπιδ. ρ. 130

2 βτρατιωτών Ρ8] βταβιωτων €γ || 3 άιεχρήβαντο] διεφ&είρον-

το βιιρβΓβΟΓ. χρήβαντο Ο || 4 άβελτερίας ΚΓαβ.] άβελτηρίας οο(1(1. ||

11 τοϊς Σαμαρείταις] τονς βαμηρείτας 6γ, τοις βαμαρίταις 8 ||

13 χαιβαρία 8 || 17—18 κίνδννον άποβείβαβ&αι Ρ \\ 18 μέν τι Ρι5]

μέντοι Ο || 19 μετήν (?] μετον Ρ 8 | πιβτοί Ο Ρ] μεβτοί 8\\

22 μετεβάλλοντο (?
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&έονς άπέκλιναν. οί δε γεωργοϊ ζύμπαντες ά&ρόοι 27

γεγενημένοι οπλα άνταίρειν βαβιλεΐ εγνωβαν, βαβιλέα

βφίβι των τινα ληβτων προβεβλημένοι, Ίονλιανον

ονομα, Σαβάρον νϊόν. και χρόνον μεν τινα τοις βτρα- 28

5 τιώταις ες χεΐρας έλ&όντες άντεΐχον, επειτα δε ηττη-

&έντες τη μάχη διεφ&άρηβαν ζύν τω ήγεμόνι. και 29

λέγονται μνριάδες άν&ρώπων δέκα έν τω πόνω τοντω

άπολωλέναι. και χώρα η πάβης γης άγα&ή μάλιβτα

έρημος γεωργών άπ' αντον γέγονε. τοις τε των χω- 30

ίο οίων κνρι'οις Χριβτιανοις ού^ι το πράγμα τοντο ές

μέγα κακον έτελεύτηβεν. άναγκαΐον γαρ γέγονε βφί-

βιν ονδεν έν&ένδε μετακομιζομένοις φόρον τον ε'πε'τειον

ίίδρόν τινα οντα ές τον άπαντα αΙώνα βαβιλεΐ φέρειν,

έπεϊ ούδεμια φειδοί η τον έργον τούτον έντροπη Β 70

ι» γέγονεν.

Έντεν&εν έπϊ τούς "Ελληνας καλονμένονς την 31

δΙωζιν ήγεν αίκιζόμενός τε τά βώματα και τα χρηματα

ληϊζόμενος. άλλα και αντων οβοι τον Χριβτιανών 32

ονόματος δη&εν μεταλαχείν εγνωβαν τω λόγω τά

20 παρόντα βφίβιν έκκρονοντες , ούτοι δη ον πολλω

νβτερον έπϊ ταις βπονδαις και &νβίαις και άλλοις ονχ

άβίοις έργοις έκ τον έπι πλεΐβτον ηλίβκοντο. τά γάρ 33

άμφϊ τοις Χριβτιανοΐς είργαβμένα έν τοις οπι^θεν μοι

λόγοις λελέζεται.

2 Μ3.ΐ. 445, 19. ΤΗβορΐι. Ι 178, 22. ΒαΓ-ΗβΐιΓ. 82. ΟβιΐΓβη.

Ι 646,22. Ηβπηββ VI 370. Ιοαηηββ άβ Νίείυ 518. ΖαΛ. 177||

16 Μαΐ. 449, 3. Τίβορίι. Ι 180, 11. ΟβάΓβη. Ι 642, 16. ΟΓαπιβΓ

Αηβοά. II 320 || 23—24 ΐιαβο ίπΐβίΓα φΐαβΓαβ ϊη Ρτοοορϋ ΐίΙκϊβ

13 δντα οπι. Ρ || 14 ουδεμιά φειδοΐ ή Αΐβπι.] ονδεμία φει

δώ ή οΟ(1ά., ονδεμία φειδώ η Κβίβϊβ | έντροπη οο(1(1.] έπιτροπή

Αΐβπι. || 19 λόγω τά Ρ 8] * τόν Ο
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34 Μετά δε καϊ το παιδεραβτείν νόμω άπείργεν, ού

τα μετά τον νόμον διερεννώμενος, άλλα τονς πάλαι

35 ποτε ταύτη δη τη νόβω άλόντας. έγίνετό τε ή ές

αντονς έπιβτροφή ονδενϊ κόβμω, έπει καϊ κατηγόρον

χωρίς έπράββετο ή ές αντονς τίβις, ενός τε άνδρος ι} 5

παιδος λόγος, καϊ τούτον δονλον, αν οντω τύχοι, καϊ

άκονβίον μαρτνρείν έπί τον κεκτημένον άναγκαβ&έντος,

36 εδοζεν είναι ακριβης ελεγχος. τονς τε οντως άλιβκο-

Ρ 36 μένονς τά αίδοία περιηρημένονς έπόμπενον. ονκ ες

πάντας μεντοι κατ' άρχάς το κακόν ήγετο, άλλ' οβοι ή ίο

Πράβινοι είναι ή μεγάλα περιβεβλήβ&αι χρήματα εδοζαν

ή αλλο τι τοις τι>ραιηΌΰ^ι προβκεκρονκότες έτύγχανον.

37 Καϊ μην καϊ τοις μετεωρολόγοις χαλεπώς είχον.

διό δη αντονς ή έπϊ τοις κλέπταις τεταγμένη αρχή

ηκίζετό τε άπ' οΰίφια^ άλλης αίτίας και ζαίνονβα ί 5

κατά τον νώτον πολλας έπι καμήλων φερομένονς

έπόμπενεν ανά παβαν την πόλιν γέροντας τε καί

άλλως έπιεικεις οντας, άλλο αντοις έπικαλεΐν ονδεν

έχονβα, πλήν γε δη ότι βοφοϊ τά περϊ τονς άβτέρας

38 Β 77 έν τοιούτω χώρφ έβούλοντο είναι. έφενγον τοίννν ?ο

άν&ρώπων διηνεκες πολύς ομιλος ούκ ές βαρβάρονς

μόνον, άλλα καϊ ές τονς μακράν φκιβμένονς 'Ρωμαίονς,

ήν τε Ιδείν έν χώρα τε άεί και πόλει έκάβτη τονς

39 πλείβτονς ζένονς. τον γάρ διαλα&είν ενεκα γης της

1 Μαΐ. 436, 3. Τΐιβορίι. Ι 177, 11. ΖοηαΓ. III 275. Νον.

77 β* 141. ΟΓαπιβΓ Αηβοά. II 322. Νϊοβρίι. Οαΐΐ. XVII 32

4 έπιβτροφή Ρ 8] άποβτροφή Ο || 10 το κακόν κατ' άρχάς Ο\\

12 τοις τνραννονβι Ρ 8] οτα. Ο || 16 τοϋ Ρ 8] οτα Ο \ πολλας

Αΐβπι.] πολλονς οοάά. || 17 έπόμπενεν Ρ 5] έπόμπενον Ο \ &νά

π&βαν Αΐβπι.] απαβαν οοάά. || 20 χώρω Ο Ρ] χωρίω 8 || 21 διη

νεκες «οήρβϊ] διηνεκής οοάά., διηνεκώς Ββίβϊβ | όμιλος πολνς Ο |

ίίί 5 || 22 μόνον <?Ρ] μόνονς 8 | ρωμαίονς οοάά.] 'Ρωμαίων Αΐβπι.
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πατρώας την άλλοτρίαν ήλλάζαντο ενπετως εκαβτοι,

ωβπερ της πατρίδος αντοΐς νπό πολεμίων άλούβης. 40

τον μεν ονν πλοϋτον των ενδαιμόνων είναι δοκούν-

των εν τε Βνζαντίω και πόλει εκάβτη μετά γε τονς

5 έκ της βνγκλήτον βονλής, τρόποις οϊβπερ εϊρηται

Ίονβτινιανός τε καϊ Θεοδώρα ληϊβάμενοι εβχον. όπως 41

ίέ και τούς εκ βονλής άφαιρεΐβ&αι τα χρήματα ζύμ

παντα ϊβχνβαν, αντίκα δηλώβω.

ιβ'. Ην τις εν Βνζαντίω Ζήνων ονομα, εκείνον

ίο Άν&εμίον νίωνός, οβπερ εν τη εβπερία την βαβιλείαν

τα πρότερα εβχε. τοϋτον δη εζεπίτηδες αρχοντα έπ'

ΛΙγύπτον καταβτηβάμενοι εβτελλον. άλλ' δ μεν χρη- 2

μάτων το πλοΐον των τιμιωτάτων εμπληβάμενος τά ες

την άναγωγήν διέ&ετο' ήβαν γαρ αντώ βτα&μός τε

ΐ5 άργύρον αναρί&μητος και χρνβώματα μαργάροις τε

καϊ βμαράγδοις καλλωπιβ&εντα καϊ λί&οις αλλοις

τοιούτοις έντίμοις' οί δε τινας άναπείβαντες των οί

πιβτοτάτων είναι δοκούντων τά μεν χρήματα έν&ένδε

οτι τάχιβτα εκφορήβαντες, πνρ δε εν κοίλη νηι έμ-

2ο βεβλημενοι τω Ζ.ήνωνι άπαγγέλλειν έκελενον άπο

ταντομάτον τήν τε φλόγα έν τω πλοίω ζννενηνέχ&αι

καϊ διολωλέναι τά χρήματα. χρόνω δε νβτερον Ζ.ή- 3

νωνι μεν έζαπιναίως άπογενέβ&αι ζννέπεβεν, αντοί δε Β 78

κύριοι της ονβίας εύ&νς άτε κληρονόμοι γεγόναβι.

25 δια&ήκην γάρ τινα προνφερον, ήνπερ ον παρ' εκείνον 4

ζνγκεΐβ&αι διατε&ρνλληται.

1 άντηλλάξαντο Ρ || 4 τους Ρ8] των Ογ || 6 ϊβχον λψβάμενοι 8.\

1—8 ξνμπαντα Ρ] πάντα Ο, βνμπαντα 8 || 13 των τιμιωτάτων το

πλοΐον8\\ 14 διέ&ετοΜΒ,Ιϊι.] διετείνετοοοάά..διετείνετο πραγματεν-

βάμενος Εβίβΐίβ | γάρ (?Ρ] ίϊ5|| 18—19 οη τάχιβτα έν&ένδε 8\\ 19—

20 έκφορήβαντας—έμβεβλημένονς Κβίβϊβ || 21 έν οπι. 5 | ξννενηνέχ-

.9'αι Ρ] ξννψιίχ&αι Ο, ξννενεχ&ήναι 8 || 25 τινα Αΐβπι.] τινες οοάά.
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5 Ρ 37 Και Τατιανοϋ τε και. Λημοβ&ένονς καϊ της Ίλαρας

τρόπω τω δμοίω βφας αύτούς κληρονόμονς πεποίηνται,

οϊπερ τά τε άλλα καϊ το αζίωμα πρώτοι εν γε 'Ρω-

μαίων τη βονλη ήβαν. τινών δε ού δια&ήκας, άλλ'

6 έπιβτολας διεβκεναβμένοι την ονβίαν εβχον. ούτω 5

γαρ Λιοννβίον τε κληρονόμοι γεγόναβιν, ος εν Λι-

βάνω ωκει, και Ιωάννον τοϋ Βαβιλείον παιδδς, ος δη

έπιφανέβτατος μεν Έδεββηνών έγεγόνει πάντων, βία

δε προς Βελιβαρίον έν δμηρων λόγω έκδέδοται τοις

Πέρβαις, ωβπερ μοι εν τοις εμπροβ&εν λόγοις έρρή&η. ίο

7 τοϋτον γαρ τον Ίωάννην δ μεν Χοβρόης ούκέτι ηφίει,

επικαλών 'ΡωμαΙοις ηλογηκέναι τά ζνγκείμενα πάντα,

εφ' οίς αύτω προς ΒελιβαρΙον άο9'εις έτύγχανεν. άπο-

8 δίδοβ&αι μεντοι άτε δορνάλωτον γεγονότα ήζίον. η

δε τοϋ ανδρος μάμμη (περιοϋβα γαρ ετι έτύγχανε) τά ΐ5

λύτρα παρεχομένη ούχ ηΌ~βον η διβχιλίας λίτρας άρ-

9 γύρον τον νϊωνόν ώνήβεβ&αι επίδοζος η'ν. άλλ' έπεϊ

τά λύτρα ταϋτα ες Λάρας ηλ&ε, μα&ών δ βαβιλεύς τδ

βνμβόλαιον ^ενί'^θ'αι ονκ εϊα, ως μη ες τούς βαρ-

10 βάρονς, είπων, δ 'Ρωμαίων κομίζηται πλοϋτος. ού «ο

πολλώ δε νβτερον τω μεν Ίωάννη νοβήβαντι ζννέβη

εξ άν&ρώπων άφανιβ&ήναι, δ δε την πόλιν έπιτρο-

πεύων έπιβτολήν άναπλάβας τινά εφη προς αύτόν ατε

φίλον ού πολλώ εμπροβ&εν τον Ίωάννην γράψαι ως

10 οί. Ι 247, 20 || 16—17 παρεχομένη—ην] παρεχομένη χι-

λίας άργύρον λίτρας τον κτλ. 8ιιίά. β. ν. έπίδοξος

6 άιονύβον 8 || 7 Ιωάννον Ρ] Ιω 8, Ιωάννης Ο \ δη Ρ 8]

οτο.. Ο || 8 έδεβηνών Ο 8 \ πάντων Οω. ι? || 9 βελιββαρίον 8\

ένδέδοται Ο || 14 δοριάλωτον Ρ, β6(1 ι ββί ϊη ΓαβυΓα || 15 έτύγ

χανεν έτι Ο || 16 λίτρας Ο ϊη πιαΓ§;., Ρ8] λύτρας Ο ϊη οοηίβχίυ||

17 ώνηβεβ&αι (τ Ρ] ώνηβαβ&αι 8, ώνεϊβ&αι Βοίά. || 19 ξνμ.βό-

λαιον 8
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οϊ αύτω βονλομένω είη είς τον βαβιλέα την ονβίαν

ελ&είν. πάντων δε των αλλων τά ονόματα κατα-11Β79

λέγειν ονκ αν δνναίμην ώνπερ αντόματοι κληρονόμοι

γεγένηνται.

5 Ιέλλα μέχρι μεν ονν ή τοϋ Νίκα καλονμένη βτάβις 12

εγένετο, κατά μίαν διαλέγεβ&αι τάς των εύδαιμόνων

ονβίας ήξίονν έπει δε ταντην, ωβπερ μοι εν τοις

εμπροβ&εν λόγοις έρρή&η, γενέβ&αι ζννέβη, τότε δη

ά&ρόας βχεδόν τι είπεΐν απάντων των άπό της βνγ-

ίο κλήτον βονλής τάς ονβίας δημοβιώβαντες, τά μεν

επιπλα πάντα και των χωρίων οβα κάλλιβτα ήν ήπερ

εβονλοντο διεχείριβαν, άπολέζαντες δε τά φόρον πικρον

τε και βαρντάτον νποτελή οντα, φιλαν&ρωπίας προβχή-

ματι τοις πάλαι κεκτημένοις άπέδοντο. διό δη πρός 13

τ5 τε των φορολόγων άγχόμενοι και άποκναιόμενοι τό-

κοις όφλημάτων άειρρύτοις τιβϊ δνβ&ανατονντες άκού-

βιοι διεβίωβαν. διό δη έμοί τε και τοις πολλοις ήμων 14

ούδεπώποτε έδοζαν ούτοι άν&ρωποι είναι, άλλα δαί

μονες παλαμναΐοί τινες και ωβπερ οί ποιηται λέγονβι

μ βροτολοιγώ ήβτην, οί δη έπι κοινής βονλενβάμενοι

οπως απαντα αν&ρώπεια γένη τε και εργα ώς ραίβτα

7 οί. 1 123 ββ. || 14— 17 δώ δη— διεβίωβαν] οί αν&ρωποι έπϊ

Ίονβτινιανον νπό των φορολόγων κτλ. Βιιίά. β. ν. άποκναίειν\\

18—19 ονδεποαποτε—τινις] οίκ αν&ρωποι βδοξαν είναι κτλ. διιίά.

β. ν. ηαλαμναϊος || 19—20 ωβπερ—ηβτην] οϋ. 8ιιίά. β. ν. βροτο-

λοιγός || 18—80, 3 δαίμονες—χατέβειβαν] δαίμονες ίίντες άν&ρω-

πειόν τε κτλ. Βιιίά. 6. ν. άνί) ρωποδαίμονες

1 την (αντον'} ονβίαν Β.βίβκιβ || 3 ωνπερ Ρ 8] ωπερ (τ\\

9 βχεδόν τι εΙπεϊν δοπρβί] είπεϊν βχεδόν τι οοάά. , οί. Ι 49, 8 1|

10 τάς Θ] τής Ρ 8 || 12 διεχείριβαν Ο Γβο. πι. οοΓΓ.] διεχείρη-

βαν (τ ρι\ πι., Ρ8 || 14—15 προς τε] νπό 8υίά. || 16 άειρρντοις] τοις

βναηπϋ ίη 6' || 18 &ν&ρωποι ϊδοζαν οντοι Ρ, ϊδοϊ,αν αν&ρωποι

οντοι 8 || 19 τινες} νες βναηηίί ίη ι3 || 20 βροτολοιγώ 8ιιίά.] βρο-

τολοιγοί οο(Μ.
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καϊ τάχιβτα διαφ&είρειν ικανοί είεν, άν&ρώπειόν τε

ήμπίβχοντο β%ημα και άν&ρωποδαίμονες γεγενημένοι

τω τρόπω τούτω ζύμπαβαν την οικονμένην κατέβειβαν.

15 τεκμηριώβαι δ' αν τις το τοιοϋτο πολλοις τε [και]

άλλοις καϊ τη των πεπραγμένων δννάμει. τά γάρ 5

δαιμόνια των άν&ρωπείων ζνμβαίνει πολλώ τω διαλ-

16 λάβοΌντι διακεκρίβ&αι. πολλών άμέλει γεγονότων εκ

τοϋ παντός αΙώνος άν&ρώπων τύχη η φύβει φοβε

ρών ες τά μάλιβτα, οι μεν πόλεις, οι δε χώρας, η

άλλο τι τοιοϋτο κα&' αντούς εΰφηλαν, όλε&ρον δε ίο

Β 80 Ρ 38 ζνμπάντων αν&ρώπων ζνμφοράς τε γης της οίκον-

μένης άπάβης ονδεϊς δτι μη ούτοι άν&ρωποι έργάζε-

β&αι ΐκανώς εβχον, ων δη και ή τύχη νπούργει τη

γνώμη βνγκατεργαζομένη των άν&ρώπων διαφ&οράν

17 βειβμοΐς τε γάρ και λοιμοις και ύδάτων ποταμίων η

έπιρροαις νπό τον χρόνον τοϋτον πλεΐβτα διολωλέναι

τετύχηκεν, ώς μοι αύτίκα λελέζεται. ούτως ονκ άν&ρω-

πείω, άλλ' ετέρω β&ένει, τά δεινά επραββον.

18 Λέγονβι δε αντοϋ και την μητέρα φάναι των έπι

τηδείων τιβίν ώς ον Σαββατίον τοϋ αύτης ανδρός 2ο

19 ούδε άν&ρώπων τινός νΐός εϊη. ήνίκα γάρ αντόν

κύειν έμελλεν, έπιφοιταν αύτη δαιμόνιον ούχ δρώ-

μενον, άλλ' αί'β&ηβίν τινα οτι δη πάρεβτιν αύτη

παραβχόν άτε άνδρα γνναικί πληβιάβαντα, κα&άπερ

έν όνείρω άφανιβ&ηναι. 25

2 ημπέβχοντο Ο βϊ 8ιιίά. | βχήμα Ο οοΓΓ., Ρ 5] βωμα £?

ρΓ. πι., διιίά. || 3 κατέβειβαν την οΐκονμένην διιίά. || 4 τεκμηριώ-

βαι Ρ, Ρίοοοίοβ, Οίηά.] τεκμηριώβι] Ο 13 \ τε ϋϊπά.] τε καϊ οοάά.\\

6 άν&ρώπε]ων] άνων 8 || 7 γεγονώτων Ο ρΓ. πι. || 10 αυτονς νβί

ολον ΑΙβπι.] αύτον οοάά., αυτό ϋίηά. || 12 οντοι <^οι]> Εβϊβΐίβ ||

13 νπούργει Πϊηά.] νπονργεϊ οοάά. || 14 των] πιαϋπι την || 15 ποτα

μίων Αΐβπι.] ποταμών οοάά. || 21 είη νΐός 8 || 24 ίίτε] είτα ατε

Ηβίδΐίβ | πληβιάβαντα γνναικϊ 8
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Τινες δε των αντώ παρόντων τε πόρρω πον των 20

ννκτων καϊ ζνγγινομένων εν Παλατίφ δηλονότι, οίβπερ

εν κα&αρω η ψνχή ην, φάνταβμά τι &εάβαβ&αι δαι-

μόνιον άη&ες βφίβιν άντ αντον Μοζαν. ό μεν γάρ 21

5 εφαβκεν άφνω μεν αντον &ρόνον τον βαβιλείον

εζαναβτάντα περιπάτονς ένταν&α ποιεΐν βνχνόν γάρ

κα&ήβ&αι ούδαμη ει&ιβτο' της δε κεφαλης έν τω

παραντίκα τω Ίονβτινιανω άφανιβ&είβης το αλλο οί

βώμα τούτονς δη τονς μακρονς διαύλονς ποιειν δοκεΐν,

ίο αντόν τε ατε οί των ομμάτων) περί την &έαν ως

ηκιβτα ύγιαινόντων , άβχάλλοντα καϊ διαπορούμενον

ειά πλεΐβτον έβτάναι. νβτερον μέντοι της κεφαλης 22

τω βώματι επανηκούβης τα τεως λειπόμενα οί'εβ&αι Β 81

παρά δόζαν άναπιμπλάναι. αλλος δε παρεβτάναι οί 23

ΐ5 κα&ημένω εφη , έκ δε τον αίφνιδίον το πρόβωπόν οί

κρέατι άβήμω Ιδεΐν έμφερες γεγονός" ούτε γάρ όφρϋς

ούτε όφ&αλμούς έπϊ χώρας της αντων όντας ούτε αλλο

τι το παράπαν εφερε γνώριβμα' χρόνον μεντοι αύτω

το βχημα της οψεως Ιπανήκον ιδείν. ταϋτα ονκ αντός

20 &εαβάμενος γράφω, άλλα των τότε &εάβαβ&αι Ιβχνρι

ζομενων άκούβας.

1—4 Τινες—άαιμόνιον] οΐϊ. 8υίά. β. ν. πόρρω τών ννκτών ||

9 τοντονς—ποιεΐν] οίί. διιίά. β. ν. δίανλος || 19—21 ταντα—άχού-

βας] ταντα γράφω, ονκ αντος &εαβάμενος, άλλά κτλ. 8ηίά. β. ν.

ιβχνρίξετο.

1 Τί οπι. 8ιιίά. | πον Ο Ρ] ποι 8 || 2 καΐ—Παλατίφ] οπι. 8υίά.||

3 ην 8ηίά] είη οοάά. | φάνταβμα] φάβμα 8υίά. | τι Εβίδΐίβ] τί

οοάά., οπι. 8ιιίά. || 4 μεν βναηιιϊί ϊη ι? || 9 μακρονς 8ιιίά.] οπι.

οοάά. | ποιεϊβ&αι 8ηίά. || 10 (ομμάτων) Αΐβπι.] οπι. οοαΜ. ||

11 άβχάλοντα Ογ \ διαπορενόμενον (τ, άιαπορενόμενα Ρ || 13 οΙ'ε-

β&αι] δραβ&αι Αΐβπι. || 14 άναπιμπλάναί] πιαϋπι άναπίμηλαβ&αι |

αλλος αάηοΙανϋ Αΐβπι. ίη 6γ] &νος Ο 8, άνο Ρ \\ 20 τότε οπι. 8ιιίά. ||

20—21 Ιβχνριξομένων άκονβας] νων άκον βναηυίί ίη ι?

ΡΕοοοριυδ, βά. Ήλατγ. III. ΐ. 6
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24 Λίγονβι δε και μοναχόν τινα τω &εφ ές τά μάλιβτα

φίλον προς των αύτφ γην την ερημον ζννοικούντων

άναπειβ&έντα βταλήναι μεν ές Βνζάντιον τοίς ϋγχιβτα

βφίβιν ένωκημένοις έπαμννονντα, βιαζομένοις τε και

αδικονμένοις άνύποιύτα, ένταϋ&α δε άφικόμενον αντίκα 5

25 είβόδον της παρά τον βαβιλέα τνχείν μέλλοντα δε εί'βω

παρ' αύτον γενέβ&αι, άμεΐψαι μεν τον έκείνη ονδόν

&ατέρω τοίν ποδοίν, έζαπιναίως δε άναποδίζοντα οπίβω

26 ιέναι. εύνοϋχον μεν ονν τον είβαγωγέα καϊ τονς τηδε

παρόντας πολλα τον αν&ρωπον λιπαρείν έπέπροβ&εν ίο

βαίνειν, τον δε ούδέν τι άποκρινάμενον , άλλα καϊ

παραπλήγι έοικότα έν&ένδε άπαλλαγηναι ες το δωμά-

τιον, ον δη κατέλνε, γεγονότα" των τέ οί επομένων

άναπνν&ανομένων οτον ενεκα ταΰτα ποιοίη, φάναι

λέγονβιν αντόν αντικρνς ως των δαιμόνων τον αρ- α

Ιοντα έν τω Παλατίω έπι τον ΰρόνον κα&ήμενον ϊδοι,

Ρ 39 ω δη ί,νγγενέβ&αι ή τι παρ ' αντοϋ αίτεΐύ&αι ονκ αν

27 άζιοίη. πώς δε ονκ έμελλεν οδε δ άνήρ δαίμων τις

άλιτήριος είναι, ος γε ποτοΰ η βιτίων η νπνον ε]ς

κόρον οΰίίποτε Ύ}λ&εν, άλλ' άμηγέπη των παρατε&έν- 20

Β 82 των άπογενβάμενος άωρι νύκτωρ περιήρχετο τά βαβί-

λεια, καίπερ ές τά άφροδίβια δαιμονίως έβπονδακώς.

9—11 εννονχον—βαίνειν] οίί. 8ιιίά. β. ν. είβαγωγεύς || 12 πα

ραπληγι κτλ.] παραπληγι έοικότα έν&ένδε άπαλλαγηναι 8ιιίά. β.

ν. παραπλήξ.. || 12—13 ^?—χατέλνε] οίί. 8υίά. β. ν. χατέλνεν\\

18—19 πώς—είναι] η πώς ονκ κτλ. Βχιϊά. β. ν. άλιτηρίονς |

22 ίί—έβπονδακως] δ δε ές κτλ. 8ιιϊά. β. ν. δαιμ.ονίιος

7 έκείνη ονδόν Ρ] έκείβε ονδόν Ο, ///νη ονδεν 8 || 8 τοΐν

ποδοιν Ρ 8] τω πόδε Ο \ δε Ο Ρ] γαρ 8 [| 12 ένΰένδε άπαλλα

γηναι 8ιιίά.] οπι. οοάά. || 16 τον οτιι. 8 || 18 δ οω. 8ιιίά. | άνηρ]

αν&ρωπος διιϊά. || 20 άμηγέπη Ρ 8] άμ.ωβγέπως Ο
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Λέγονβι δε και των Θεοδώρας έραβτων τινες, 28

.ήνίκα έπϊ της βκηνής ην, νύκτωρ τι αύτοις έπιβκήψαν

δαιμόνιον έζελάβαι τον δωματίον, ϊνα δη βύν αντή

έννκτέρενον όρχηβτρίς δε τις Μακεδονία ονομα έγε-

5 γόνει τοις έν 'Λντιοχεϋβι Βενέτοις, δύναμιν περιβε

βλημένη πολλήν. γράμματα γαρ Ίονβτινιανώ γρά- 29

φον#ο: έτι τον Ίονβτίνον διοικονμένω την βαβιλείαν,

ονς αν βονλοιτο των έν τοις έφοις λογίμων άνηρει

ούδενϊ πόνω, καϊ αντών τα χρήματα έποίει άνάγραπτα

ίο ^<? το δημόβιον γίνεβ&αι. ταύτην την Μακεδονίαν 80

φαβίν έζ ΑΙγύπτον τε και Λιβύης ποτε ηκονβαν την

Θεοδώραν άβπαζομένην , έπειδη λίαν δνβφορονμένην

τε αντήν και άβχάλλονβαν είδεν ο'ις δη περιύβριβτό

τε προς τον Έκηβολίον και χρήματά οί έν τη δδω

η ταύτη άπολώλει, πολλα παρηγορείν τε και παρα&ρα-

βύνειν τήν άν&ρωπον άτε της τύχης οϊας τε ονβης

καϊ αΰ'θ'ις αύτη χορηγοϋ γενέβ&αι χρημάτων μεγάλων.

τότε λί^ον^ι την Θεοδώραν είπείν ώς καϊ όναρ αντ^ 31

έπιβκήψαν την νύκτα έκείνην πλούτον ενεκα μηδεμίαν

20 κίλίΰ^αι ποιεΐβ&αι φροντίδα. έπειδάν γάρ είς Βν- 32

ζάντιον ϊκοιτο, τω των δαιμόνων άρχοντι ές εύνήν

11 οί. ΠΙ 61, 12

4 έννκτέρενον οοάά., ΚΓαβ.] έννκτίρενεν ΜαΗΓ. | όρχιβτρίς 8\'

5 /3ί»^ται.£ βιιρβΓβοΓ. οι Ο || 5—6 περιβεβλημένην Ο \\ 7 ίονβτίνον 8]

ίονβτινιανοΰ Ο Ρ | διοικονμένω βοήρβϊ] διοικονμένον οοάά., οί

Η;' 1, ρ. 10 Ι 10 το Αΐβπι.] τον οοάά. || 11 φαβϊν] φηβϊν Ρ\\

12 άβπαξομένην νβΐ άβπαβαμένην Ο ίη πιΜ£.] άβπαβομένην (τ

ίη οοηίβχίη, Ρ 8 \\ 13 άβχάλονβαν Ο || 14 Έκηβολίον] 'Εκήβολος

άίοϋητ III 61, 6 | καϊ οτα. Ρ \ χρήματα] (τω} χρήματά Ε.βϊβΐίβ II

15 άπολώλει Αίβπι.] άπολωλέναι ΰοάά. \ πολλά Αΐβπι.] άλλα οοάά.||

15—16 παρα&ραβννην 8 || 19 έπιβκήψαν οοά.ά.] (φάβμα) έπιβκή-

ψαν ΟΓοΐΐί, (φάβμα τι) οοηίο. Κΐ'αβ , χηαΐϊπι (δαιμόνιον τι) έπιβκή-

.ψαν, οί. κυρτά νβΓβ. 3 || 20 κελενβαι ϋίηά.] κελενβαι ΟΟ(1(1. | είςτό 8

6*
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ήζειν, τούτω τε άτε γαμετήν γνναΐκα ζννοικήβεβ%'αι

μηχανη πάβη, καϊ απ αντον κνρίαν αύτήν πάντων

χρημάτων γενήβεβ&αι.

ιγ'. Άλλα ταϋτα μεν οντω δη δόζης τοις πλείβτοις

είχεν. Ίονβτινιανος δε τοιοντος μεν (ην) το αλλο 5

Β 83 ή&ος οίος δεδήλωται, εύπρόβιτον δε παρεΐχεν αντον

καϊ πραον τοις έντνγχάνονβιν, ονδενί τε των πάντων

άποκεκλεΐβ&αι της είς αντον είβόδον βννεβαινεν, άλλα

καϊ τοις ονκ έν κόβμω παρ αντω έβτωβιν η φ&εγγο-

2 μένοις ονδεπώποτε χαλεπως εβχεν. ον μέντοι δια ίο

ταϋτα ήρν&ρία τινά των προς αντον άπολονμένων.

ον μην ονδε οργης πώποτε η άκροχολίας τι νποφαίνων

ές τονς προβκεκρονκότας ενδηλος γέγονεν, άλλα προίος

μεν τω προβώπω, κα&ειμέναις δε ταις όφρύβιν, νφει-

μένη δε τη φωνη έκέλενε μνριάδας μεν διαφ&είραι ΐ5

μηδϊν ήδικηκότων άν&ρώπων, πόλεις δε κα&ελεΐν,

χρήματά τε άνάγραπτα ές το ί^μό^ιον πάντα ποιεΐβ&αι.

3 Ρ 40 εικαβεν αν τις εκ τονδε τον ή&ονς προβατίον γνώμην

τον άν&ρωπον εχειν. ην μέντοι τις αντον ίλεονμενος

τονς παραπεπτωκότας ίκεβίοις λιταις παραιτεΐβ&αι 20

πειρωτο, ένταν&α ήγριωμενος τε και βεβηρώς μεβτον-

β&αι έδόκει, ως μη τινι των οι έπιτηδείων δοκονντων

είναι έζαιτεΐβ&αι έν έλπίδι το λοιπον είη.

1 ατε (τ Ρ] αμα 8 \ ζννοικήβεβ&αι Κβϊβΐίβ] ^ννοικήβαβ&αι

οοάά. || 3 γενηβεβ&αι] γεγενημένην βυρβΓβοΓ. γρ. γενέβ&αι. (?||

5 <η*> Ετβί.] οπι. οοάά. || 6 ή&ος Ο Ρ] είδος 5 | οίος (? Ρ]

οϊς 8 | ενπρόβιτον Ρ8] άπρόβιτον Ο \ αντον Ο || 7 χαϊ βναηιιϋ ϊη5|

έντνγχάνονβι (τ || 8 βννέβαινε Ο || 9 αντω δ] αντον ΟΡ || 10 ονδε

πώποτε Ρ 8] ονάέποτε Ο || 10—11 δια ταϋτα Ρ5] οπι. Ο || 11 απο

λυμένων Ο Ρ || 12 ΐ) άκροχολίας τι Ρ 8] τι η άκροχολίας Ο \\

15 διαφ&εΐραι Ρ 8] διαφ&αρήναι Ο || 17 το] τον Ο, γρ. ές τον

δημόβιον Ρ ίη πιαΓ§. || 21 πειρωτο 8 ρΓ. πι.] έπειράτο 8 οοΓΓ.,

έπειρωτο Ο Ρ || 22—85, 1 ώ? μή—έδόκει Ρ 8] οπι. θ || 22 οί 5]

οω. Ρ
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ζ/όξαν ίέ βέβαιον άμφι τω Χριβτώ εχειν έδόκει, 4

άλλα καϊ τοϋτο επϊ φ&όρω των κατηκόων. τοις τε

γαρ ίερεϋβιν αδεέβτερον τονς πέλας ζννεχώρει βιάζε-

β&αι καϊ ληΐζομένοις τα των δμόρων βννέχαιρεν, εν-

5 βεβείν ταύτη άμφϊ το &εΐον οίόμενος. δίκας τε τοι- 5

αντας δικάζων τα οβια ποιεΐν ωετο, ήν τις ΐερών λόγω

των τι ον προβηκόντων άρπάβας νενικηκώς τε άπιων

οί'χοιτο. το γαρ δίκαιον έν τω περιεΐναι τονς ΐερεας

των έναντίων ωετο είναι. καϊ αΰτός άέ κτώμενος ί\ 6

ίο ον προβηκόντων τάς των περιόντων ή τετελεντηκότων

ονβίας, καϊ ταύτας των τινι νεων εύ&νς άνατι&εις τω

της ενβεβείας έφιλοτιμείτο παραπετάβματι, ως μη ες Β 84

τονς βιαβ&εντας η τούτων αν&ις έπανίοι κτηβις. άλλα 1

και φόνων αριθμόν ακριτον δια ταϋτα εϊργάζετο. ες

ί5 μίαν γαρ άμφϊ τω Χριβτω δόζαν (βνναγαγεΐν) απαντας

(ν βπονδη εχων λόγω ονδενϊ τονς αλλονς άν&ρώπονς

διέφ&ειρε, και ταϋτα εν τω της ενβεβείας προβχήματι

πράββων ον γάρ οί έδόκει φόνος άν&ρώπων είναι,

ήν γε μη της αΰτοΰ δόζης οί τελεντωντες τνχοιεν

μ όντες. οντως ήν αντω κατεβπονδαβμένος δ των αν- 8

&ρώπων ές άει φ&όρος, επινοών τε ζύν τη γαμετη

οΰιτοτε άνίει τάς ες τοϋτον φερούβας αίτιας. (ίμφω 9

γάρ τώδε τώ άν&ρώπω τάς μεν έπι&νμίας έκ τον έπϊ

πλεΐβτον άδελφάς είχον, ον δε αντοις καϊ διαλλάββειν

16 Μαΐ. 468, 1 || 20—21 οντως—φ&όςος] οίί. 8ιιίά. β. ν.

φ&όρος

1 έάόκει ϊχειν Ρ || 3 βννεχώρει Ο || 4 ξννέχαιρεν Ρ\\ 4—5 εύβε-

βεϊν Ο Ρ] άβεβεΐν 8 \\ 8 οί'χοιτο Ρ 8] ώχετο (? || 13 ή Ρ 8] οί Ο \

{πανίοι ΰίτιά.] έπανίη Ο οοΓΓ., Ρ 8, έπανίει Ο ρι\ πι. || 15 (βνν-

αγαγεΐν) αάάϊάϋ Μίΐ1ίΓ.] οπι. οοάά., βννδραμεΐν Αΐβπι. || 20 αυ

τά Βπίά.] οπι. οοάά. || 21 ίί οπι. 8υίά. || 22 ϊί? Ο \\ 23 μ.Ιν Ρ 8]

οία. (τ
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τον τρόπον ζννέβη, πονηρός μεν έκάτερος ην, τά μέν-

τοι εναντιώτατα ένδεικνύμενοι τονς νπηκόονς διέφ&ει-

10 ρον. ό μεν γαρ κονιορτον τά ες την γνώμην κον-

φότερος ην, νποκείμενος τοις αεί παράγεον οποι ποτ'

έδόκει βονλομένοις αντόν, ην μη το πράγμα ές φιλαν- 5

&ρωπίαν η άκερδίαν άγοι, &ωπάς τε λόγονς ένδελε-

11 χέβτατα προβιέμενος. επει&ον γαρ αντόν οι κολακεύ-

οντες ούδενϊ πόνφ ότι μετέωρος άρ&είη και άεροβατοίη.

13 Καί ποτε αντω παρεδρεύων Τριβωνιανός έφη περι-

δεης άτεχνώς είναι μη ποτε αντόν νπό ενβεβείας ές ίο

τον ούρανόν αναληφ&είς λά&οι [ταϋτα]. τοιούτονς δε

τονς έπαίνονς ήτοι ακώμματα έν τω της διανοίας έποι-

13 εΐτο βεβαίω. αλλά καί τον &ανμάβας, αν ούτω τνχοι,

την άρετην, όλίγω νβτερον άτε πονηρω έλοιδορεΐτο.

Β 85 και κακίβας των τινα νπηκόων αύ&ις αντοϋ επαινετης ΐ5

14 έγίνετο λόγω, έζ ονδεμιάς μεταβεβλημένος αίτίας. τά

γάρ της γνώμης αύτφ εξ έναντίας ηει ών τε αντός

ΐ5 ελεγε και έβούλετο ενδηλος είναι. όπως μέντοι δ τρό

πος αύτω τά ες φιλίαν τε και έχ&ος ε'ιχεν, ύπεΐπον

ηδη, τοις τω άν&ρώπω έκ τοϋ έπι πλειβτον είργαβμέ- 20

16 νοις τεκμηριώβας. έχ&ρός μεν γάρ άβφαλής τε και

Ρ 41 άτρεπτος ιήν, ές δε τονς φίλονς αγαν αβέβαιος. ώβτε

άμέλει των μέν οι έβπονδαβμένων κατειργάβατο πλεί-

βτονς, φίλος δε των πώποτε μιβονμένων ούδενι γέ-

9 οί. Ηββ. Μϋ. ϊη Μϋΐΐ. ΡΗ Θ IV 176 (64). Ζαοΐι. 188,29

1 βννέβη Ρ || 4 υποκείμενος Ο Ρ] &ποκείμενος 8 \ παρά-

γειν Ρ 8] παράγονβιν (τ \ 'άπη Ρ || 4—5 ποτ' έόόκει Αΐβπι ] ποτέ

δοκεΐ οοάά. || 10 αντόν οοάά.] αυτός Μαΐίτ. | ίίί ί?|| 11 λά&οι Αΐβπι.

λά&οι ταϋτα οοιίά. || 12 τους] πλαβτούς Ρϊοοοίοβ | βχώμματα ΟΡ

οπι. 5 || 13 (καί^ τον Εβϊβέβ] τον οοά(1. | τύχη 8 || 16 έγίνετο 8

λόγω] (ούδεν)) λόγω Κβίβΐίβ, ίηΐβίΓα || 19 φιλίαν τε] φιλανΰρω-

πίαν Ρ
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γονεν. ονς δε μάλιβια γνωρίμονς καϊ επιτηδείονς 17

έδοζεν έχειν, τοντονς τη δμόζνγι η άλλφ δτωοϋν χαρι-

ζόμενος άπολονμένονς ονκ ες μακράν προύδωκε, καίπερ

εν είδώς 8τι δη της ές αντόν εννοίας ενεκα τε&νή-

5 ξονται μόνης. απιβτος γαρ έν παβι πλήν γε δη τη"ς 18

τε απαν&ρωπίας καϊ φιλοχρηματίας διαφανώς ην. ταύ

της γαρ αντόν άποβτήβαι δννατόν ούδενϊ γέγονεν.

αλλά και ές α πεί&ειν αντόν ή γαμετη ούκ είχε, χρη- 19

μάταν αύτώ μεγάλων έλπίδας εκ τοϋ εργον έβομένων

ίο ΐμβαλομένη ές την πράζιν ηνπερ ερΌΰλίτο οντι ε'θ'ε-

λούβιον τον άνδρα έφεΐλκε. κέρδονς γαρ ονκ εύπρε- 20

πονς ί'νεκα και νόμονς τι&έναι και αύ πάλιν αύτούς

κα&ελεΐν ούδαμη άπηζίον.

Έδ'ίκαζέ τε ού κατά τονς νόμονς, ονς αντός εγρα- 21

ΐ5 ψεν, άλλ' έν&α αν αντόν μείζων τε όφ&εΐβα και με

γαλοπρεπεβτέρα ή των χρημάτων ύπόβχεβις άγοι. καϊ 22

κατά μικρόν γάρ κλέπτοντι άφαιρεΐβ&αι τάς των νπη

κόων ούβίας αίβχύνην αύτώ φέρειν τινά ούδαμη ωετο,

ήνίκα δη ούχ άπαζάπαντα άφελέβ&αι λόγω τινϊ είχεν Β 86

20 η έγκλημα έπενεγκων άπροβδόκητον, τ) δια&ήκης ού

γεγενημένης προβχήματι. έμεινέ τε αύτοϋ 'Ρωμαίων άρ- 28

χοντος, ού πίβτις η δόζα προς &εόν άβφαλής, ού νόμος

οχνρός, ού πράζις βεβαία, ού βνμβόλαιον ούδέν. βτελ- 24

λομένων δε προς αύτοϋ των οι επιτηδείων έπί τινα

25 χρ&ζιν, εΐ μεν δη αύτοις άπολωλεκέναι ζννέβη των

2 όμόξνγι Εβίβΐίβ] όμοξνγία οοάά. || 6 τε οπι. Ρ || 7 άποβτή

βαι Αΐβπι.] άπιβτήβαι οοάά. || ί) αντω] γάρ τω Ρ || 10 έμβαλλο-

μένη 8 | εϊς Ο \ ηνπερ Κβίβϊβ] ηπερ Οο(1ά. || 13 κα&ελεΐν Ρ 8]

χα&έλκειν Ο || 21 γεγενημένης (τ Ρ] γενομένης 8 || 22 η δόξα

προς (ί§ Ρ) &εόν άβφαλης Ρ5] προς &ε6ν άβφαλης η δόξα Ο\\

24 έπιτηδείων Ρ 8] έπιτηδείων τινες Ο
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βφίβι παραπεπτωκότων πολλούς και χρημάτων τι

ληΐβαβ&αι πλή&ος, ούτοι δη εύ&νς εύδόκιμοι τφ αύτο-

κράτορι έδόκονν τε είναι και όνομάζεβ&αι ατε ϋή απαν

τα ές το άκριβες τα έπηγγελμένα έπιτελέβαντες' εί δε

φειδοί τινι ές άν&ρώπονς χρηβάμενοι παρ' αύτόν ϊκον- 5

το, δύβνονς τε αντοις το λοιπον και πολέμιος τ]ν.

25 άπογνούς τε, ωβπερ άρχαιότροπόν τινα την των άν

δρών φύβιν, ές την νπονργίαν ούκέτι έκάλει. ωβτε

καϊ πολλοί έν βπονδί} έποιονντο ένδείκννβ&αι αύτώ

ώς πονηροί είεν, καίπερ βφίβι των έπιτηδενμάτων ον ίο

26 ταύτη εχόντων. ύποβχόμενος δε τι^ι πολλάκις και

όρκω η ^ρα'μ/χαιϊι την ύπόβχεβιν όχνρωτέραν πεποιη-

μένος, εύ&ύς έ&ελούβιος ές λή&ην άφΐκτο, δόζης τι

27 φέρειν αύτώ τό έργον τοϋτο οίόμενος. καϊ ταϋτα δ

Ίονβτινιανός ού μόνον ές τονς νπηκόονς έπραββεν, ΐ5

άλλα καϊ ές των πολεμίων πολλούς, ώβπερ μοι εί'ρη'

ται έμπροβ&εν.

28 Ην τε άνπνός τε ώς έπι πλεΐβτον είπεΐν και βιτίοις

μεν η ποτω κατακορης ούδαμη γέγονεν, άλλα βχεδόν

29 τι άκρφ δακτύλω άπογενβάμενος άπηλλάββετο. ωβπερ 2ο

Β 87 γάρ τι αύτω πάρεργον της φύβεως αύτόν άγγαρενο-

18—20 βιτίοις—άπηλλάββετο] βιτίοις κάϊ ποτω κτλ. 8ιιίά. β.

ν. χατακορης. || 20—89, 1 ωβπερ—εΐναι] οίί. Βιιίά. β. ν. αγγαρος

1 τι] Αηί άβΐβηάυπι 3.πί (μέγα) τι ΐβ§βηάηπι Εβϊβΐίβ || 3 δνο-

μάξεβ&αι] ώνομάξοντο Εβϊβΐίβ || 4 τελέβαντες Ρ || 5—6 ΐκοντο 8]

ΐκοιντο Ο Ρ || 13 ?£? Ρ \\ 14— 15 ό Ιονβτινιανός οοάά.] Ιονβτι

νιανό) Εβϊβΐίβ || 15 ίπραββεν βοΓϊρβί] έχράββετο οοάά., οί. III 51, 5||

18 τε 1] ίϊ Κβίβΐίβ | ανπνός τε Κβίδΐίβ] ΐίοκνός τε οοάά. | ώς

έπϊ πλεΐβτον βοηρβϊ] χαϊ έπϊ πλεΐβτον οοάά., χαϊ (αβιτος) έπϊ

πλεϊβτον Κβίβϊβ βί Ι)ίηά., οϊ. Ι 444, 7 | είπεΐν] ββοΐυάβηάιιπι νϊ- "

άβίιιΓ ΟΓβΐΐιο Ι 20 τι ακρω Εβϊβΐίβ] τά'κρω οοάά., ακρω 8υίά. |

γενβάμενος άπηλλάττετο 8ιιίά. || 21 της] το έβΰίειν της 8ιιϊά. ||

21—89, 1 αντόν. άγγαρενονβης περϊ τά βρώματα έφαίνετο εΐναι

διιϊά. || 21 αντόν Ρ 8] οπι. Ο
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μένης τά τοιαντα έφαίνετο είναι, έπεί και άπόβιτος

ημέρας τε και νύκτας δύο τά πολλα έμενεν, άλλως τε

ψίκα δ προ της Παβχαλίας καλονμενης εορτης χρόνος

ενταν&α άγοι. τότε γάρ πολλάκις ημέραιν δνοΐν, 30

5 ωβπερ εΐρηται, γεγονως άβιτος ύδατί τε βραχεΐ άπο-

ζην έπηζίον καϊ βοτάναις άγρίαις τιβϊν, ώραν τε, αν

οντω (τύχοι), καταδαρ&ών μίαν, είτα περιπάτονς άβϊ Ρ 42

ποιούμενος τον άλλον κατέτριβε χρόνον. καίτοι εί 31

τοντον αντόν καιρόν ες πράζεις δαπανάν άγα&άς η"&ε-

ίο λεν, έπι μέγα αν τι εύδαιμονίας έκεχωρήκει τά πράγ

ματα. ννν δε τη φύβεως ίβχύΐ έπι τω 'Ρωμαίων πο- 32

νηρω χρώμενος ζύμπαβαν αντών την πολιτείαν ές το

έδαφος κα&ελεΐν ί'βχνβεν. έγρηγορέναι τε γάρ διηνεκες

καϊ ταλαιπωρεΐν καϊ πονεΐβ&αι ονκ αλλον τον ενεκα

τ5 έργον πεποίηται η ωβτε κομπωδεβτέρας άει κα&' έκά-

βτην τοις ύπηκόοις έπιτεχναβ&αι τάς βνμφοράς. ήν 33

γάρ οπερ εΐρηται, διαφερόντως όζνς έπινοήβαί τε και

ταχύς άποτελέβαι άνόβια έργα, ωβτε αύτφ και τά της

φνβεως άγα&ά έπϊ λύμη των νπηκόων άποκεκρίβ&αι

2ο Σννέβαινε.

ιδ'. Πραγμάτων γάρ ην άωρία πολλή και των είω-

ΰότων ούδεν έμεινεν, ωνπέρ μοι όλίγων έπιμνηβ&έντι

βιωπη ίοτε'ον τά λοιπά ζύμπαντα, ως μη δ λόγος άπέ-

1—6 άπόβιτος—έπηξίον] δ δε άπόβιτος ημέρας τε χαϊ νύκ

τας δύο πολλάκις ίμενε, χαϊ ταΐς τον Πάβχα ήμέραις άπόβιτος

ην, νδατι βραχεϊ άποξών 8ιιίά. β. ν. άπόβιτος || 5 αι. Ρτοο. άβ

&βάίί. Ι οαρ. 7, 8. Νον. 8, ΡΓαβί. Νον. 30, οαρ. 11,2 || 17 Ι 35ό, 7.

ΠΙ 55,4

6 ηξίον 8 || 7 (τύχοι} Αΐβπι.] οπι. οοάά. | χαταδαρ&ών Ρ 8]

καταδρα&ών Ο || 9 αυτόν] αν τον Ρίοοοίοδ, αντόν τον ΗβΓνν. ||

10 έκεχωρήκει Ο Ρ] ήρε 8 \\ 17 διαφερόντως Ο Ρ] χαϊ διαφερόν-

τως 8 || 22 ολίγων βιιρβΓβοΓ. ον 8 || 23 τά λοιπά ξύμπαντα βιω-

πη δοτέον 8 | ξ.ύμπαντα οτα.. Ο
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2 ραντος εί'η. πρώτα μεν γαρ ούδεν ες βαβιλικόν αζίω

μα έπιτηδείως έχον ούτε αύτός είχεν ούτε ζνμφνλάβ-

βειν ήζίον, άλλα την τε γλώτταν καϊ το βχημα καϊ την

3 Β 88 διάνοιαν έβαρβάριζεν. οβα τε γράφεβ&αι προς αύτοϋ

βονλοιτο, ον τω την κοιαίβτωρος εχοντι τιμην, ηπερ 5

είώ&ει, έπέβτελλε διοικεΐβ&αι, άλλ' αντός τε τά πλεΐ-

βτα, καίπερ οντω της γλώττης έχων, έκφέρειν ήζίον

καϊ των παρατνχόντων πολύς ομιλος, ώβτε τονς έν-

4 &ένδε ήδικημένονς ονκ έχειν οτω έπικαλοΐεν. τοις δε

άαηκρήτις καλονμένοις ονκ άπεκέκριτο το άζίωμα ες ίο

το τά βαβιλέως άπόρρητα γράφειν, έφ' ώπερ το άνε1-

κα&εν έτετάχατο, αλλά τά (τέ) αλλα έγραφεν αντός

ώς είπείν άπαντα καϊ εί' πον διατάββειν τονς διαι-

τωντας εν πόλει δεήβειεν, όπη ποτε αύτοις τά ες την

5 γνώβιν ίτέον είη. ον γαρ εί'α τινά εν γε τη 'Ρωμαίων ι δ

άρχη γνώμη αντονόμω τάς ψήφονς διδόναι, άλλα αν-

&αδιζόμενος άλογίβτω τινϊ παρρηβία κρίβεις τε αντός

τάς εβομένας έρρύ&μιζεν άκοής λόγον πρός τον των

διαφερομένων λαβών και άνάδικα εύ&νς άβαβανίβτως

τά δεδικαβμένα εποίει ον νόμω τινϊ ή δικαίω ήγμενος, 2ο

6 άλλ' άπαρακαλύπτως αίβχροκερδεία ήββώμενος. δωρο-

19—21 άνάδικα—ήββώμενος] άνάδικα τά δεδικαβμένα ποιών

αίβχροκερδείας ήββώμενος 8υϋ. β. ν. άνάδικα

6 έπύβτελλε διοικεϊβ&αι ΚΓΒβ.] έπέβτελλεν οιεβ&αι ΰοάά.,

έπέβτελλε προίεβ&αι Κβϊβΐίβ, έπέβτελλε γράφεβ&αι Αΐβπι. || 8—9

τονς—ήδικημένονς Εβϊβΐίβ] τοϊς—ήδικημένοις οο(ϋ. || 9 ονκ ϊχειν]

ονκέτι είναι Ρίοοοΐοβ || 10 άβηκρήταις Ρ\\ 11 φπερ Εβϊβΐίβ] ών-

περ οοάά. || 12 τά (τί^> ϋίηά.] τά οοάά. | ϊγραφεν αντός Αΐβπι.]

ίγραφον αϊτοί οοάά. || 14 οπη Ρ 8] οποι Ο || 16— 17 αν&αδιξόμενος

Ρ 8] αν&αάιαξόμ.ενος Ο || 18 έοομένας] έβαγομένας Εβίβΐίβ | £ρΰ'9'-

μιξεν Ο Ι άκοής] άκογ/ Κβίβΐϊβ || 19 άβαβανίβτως Ρ 8] οτιι. & II

20 δεδικαβμένα 8ιιϊ(1.] δεδοκιμαβμένα οοάά., οί. οαρ. XXVIII 30 ί|

21 αίβχροκερύία 8
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δοκών γαρ δ βαβιλεύς ούκ ήβχύνετο, πάβαν αντοϋ την

αίδώ της άπληβτίας άφελομενης.

Πολλάκις δε τά τε (τη) βνγκλήτω βονλή καϊ τω 7

αντοκράτορι δεδοκιμαβμενα ες ετέραν τινά έτελεύτηβε

5 κρίβιν. ή μεν γαρ βονλή ωβπερ έν είκόνι έκά&ητο, 8

οντε της 'ψήφον ούτε τοϋ καλοϋ κνρία οϋβα, βχήμα- Ρ 43

τος δε μόνον και νόμον ζννειλεγμένη παλαιού εϊνεκα, Β 89

ίπει ούδε φωνήν άφεΐναί τινα δτωοϋν των ένταϋ&α

Ιννειλεγμένων το παράπαν έζήν, άλλ' ό τε βαβιλεύς

ίο χαι ή βύνοικος έκ τοϋ έπι πλεΐβτον διαλαγχάνειν μεν

άλλήλοιν των διαφερομένων έβκήπτοντο, ένίκα δε τά

ίν βφίβιν αύτοις ύπερ τούτων ζνγκείμενα. ήν δε τω 9

δόίειεν ούκ εν άβφαλεΐ είναι παρανενομηκότι νενικη-

κίναι, οδε και άλλο τι χρνβίον τω βαβιλεΐ τούτω προέ-

τ5 μενος νόμον εύ&ύς διεπράττετο άπ' έναντίας απάντων

ιλΰ'όντα των πρόβ&εν κειμένων. ην δε καί τις ετε- 10

ρο? τοϋτον δη τον νόμον τον άπολωλότα επιζητοίη,

ανδις αντόν μετακαλεΐν τε καϊ άντικα&ιβτάναι αντο

κράτωρ ούδαμή άπηζίον, ούδεν τε εν τω της δννά-

ιαμ.εως βεβαίω ε'ιβτήκει, άλλ' έπλανάτο περιφερομένη

πα.νταχόβε ή της δίκης ροπή όπη αν αντήν βαρήβας

ο πλείων χρνβός άν&έλκειν Ιβχύοι εκειτό τε εν τω

δημοβΙω της αγοράς και ταϋτα έκ Παλατίον και πρού-

τί&ετο ον ίικαίτικης μόνον, άλλα και νομοΟΐτικί^

» πωλητήρια.

3 <τ#> ίκϋίάί || 4 & 5] ?£? (τ, οτα. Ρ || 6 οϋτε—οϋτε Όϊηά.]

ονδε—ονδε οοάά. | καλοϋ] πάλον Ββίβΐίβ || 7 Ενεκα (τ || 11 (νπερ)

τών διαφερομένων Κβϊβΐίβ | έβκήπτον (το) Κβϊβΐίβ] {ϋκηπτον

00(1(1. || 13 έν άβφαλεΐ Ρ 8] άβφαλεϊ Ο || 17 τον 1 Ο Ρ] οτα.. 8\

έπιξητοΐ 8 \\ 20—21 πανταχόβε περιφερομένη Ο || 21 απη ΰτ Ρ]

οποί 5 || 23 καϊ ταντα έκ] πάντα τά έκ τον Ηβίβΐίβ || 25 πωλη

τήρια Αίβπι.] πολιτηρίας & 5, πολιτείας Ρ
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11 Τοις δε ρεφερενδαρίοις καλονμένοις οΰκε'τι άπέχρη

άνενεγκειν είς τον βαβιλέα τάς των ΐκετενόντων δεή-

βεις, ες δε τάς άρχάς αναγγειλαι μόνον, ηπερ είώ&ει,

ο τι αν αντω άμφϊ τω ϊκέτη δοκη, άλλα ζνμφορήβαν-

τες εκ πάντων άν&ρώπων τον άδικον λόγον, φενακιβ- 5

μοις μεν τον Ίονβτινιανόν καϊ παραγωγαις τιβιν έζη-

Β 90 πάτων, τοις ταϋτα έπιτηδεύονβιν νποκείμενον φνβει.

12 ίξ» ίέ αντίκα γενόμενοι καϊ των βφίβιν ωμιληκότων

τονς αντιδίκονς κα&είρζαντες χρήματα ούδενος αμννο

μένον άνεζελέγκτως έπράββοντο οβα αν αύτοΐς διαρκή ίο

13 εί'η. καϊ βτρατιωται οί την εν Παλατίω φρονράν

εχοντες εν τη βαβιλείω βτοα παρά τούς διαιτωντας

14 γενόμενοι βιαία χειρϊ τάς δίκας έβήγον. πάντες τε ώς

είπεΐν την αντών έχλιπόντες τάζιν οδονς τότε κατ

ίζονβίαν έβάδιζον απόρονς τε και άβτιβήτονς βφίβι τά ΐ5

πρότερα ούβας, καϊ τά πράγματα πλημμελώς πάντα

έφέρετο, ούδε όνόματός τινος Ιδίον μεταλαχόντα, έφκει

15 τε ή πολιτεία βαβιλίδι παιζόντων παιδιων. αλλά

τά μεν άλλα μοι παριτέον, ωβπερ τοϋδε αρχόμενος τον

λόγον ύπεΐπον. λελέζεται δε οβτις άνήρ πρώτος δικά- 2ο

ζοντα δωροδοκεΐν τον βαβιλέα τοΰτον άνέπειβε.

16 Λέων η\ τις, Κίλιζ μίν γένος, ές δε φιλοχρημα-

τίαν δαιμονίως έβπονδακώς. ούτος δ Λέων κράτιβτος

11 οί. Νον. 82 οαρ. 3

1 ρεφερενδαρίοις Κταβ.] ραιφερενδαρίοις αοάά. || 3 ί? ίέ τάς

άρχάς] ονδε την άρχήν Αίβπι. | άναγγεϊλαι Ρ 8] άγγεΐλαι Ο ||

4 Ίκέτ'η Αΐβπι.] οΐκέτη οοάά. | δοκεΐ Ρ || 5—6 φαινακιβμοΐς 8 || 6—7

τιβιν έξηπάτων Ρ] τιβιν έζηπάτονν Ο, έί-ηπάτονν τιβί 8 || 7 ύπο-

κείμενον Κβϊβίιβ] άποκείμενον οοάά. || 10 άνεζελέγκτως Ρ8] οπι. 0\\

11 βτρατι&ται Αΐβπι.] βταβιώται οοάά. || 12 βαβι Ο \ διαιτώντα

Ο || 13 είβήγον 8 || 14 αυτών ϋϊηά.] αντων οοά(1. || 16 πλημελώς Ο \\

19 τά μεν Ρ8] τ' Ο || 19 ωβπερ Ρ8] ωβπερ δε Ο || 20—21 δικάξον 8
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έγένετο κολάκων άπάντων, καϊ οιος ταις των άμα&ών

διανοίαις <τό^ δόζαν νποβαλέβ&αι. πει&ώ γάρ οι τινα 17

ζνναιρομένην ές τον τνράννον τήν άβελτερίαν έπι

φ&όρω των άν&ρώπων είχεν. οντος άνήρ πρώτος

ί'Ιονβτινιανον άναπεί&ει άπεμπολείν χρημάτων τάς δί-

κας. επειδή τε κλέπτειν οδε δ άνήρ τρόπω τω είρη- 18

μενω εγνω, ούκέτι άνίει, άλλ' δδώ προϊόν το κακόν

τοϋτο έπϊ μέγα έχώρει, οβτις τε δίκην λαχείν άδικον

των τινι επιεικών έν βπονδή είχεν, εύ%"νς παρά τον

ίο Λέοντα ηει, καϊ μοΐραν των αντιλεγομένων τινά δμολο-

γήβας τω τε τνράννω καϊ αύτω κείβεβ&αι, αύτίκα

νενικηκώς, ον δέον, άπηλλάββετο έκ τον Παλατίον. Ρ 44

καϊ Λέων μεν χρήματα έν&ένδε περιβαλέβ&αι μεγάλα 19

κομιιϊτ/ ί'βχνβε, χώρας τε πολλής κνριος γέγονε, 'Ρω- Β 91

τ5 μαίοις δε τήν πολιτείαν αίτιώτατος γέγονεν ές γόνν

ελ&εΐν. ήν τε ούδεν τοις ζνμβεβηκόοΊν όχνρωμα, ού 20

νόμος, ούχ ορκος, ού γράμματα, ού ποινή ζνγκειμένη,

ονκ αλλο των πάντων ούδεν, οτι μή Λέοντι καϊ βαβι-

λεΐ χρήματα προέβ&αι. ού μήν ούδε τοϋτο έν τω βε- 21

80 βαίω τής γνώμης της τον Λέοντος εμενεν, άλλα μιβ&-

αρνείν καϊ προς των εναντίων ήζΙον. κλέπτων γάρ 22

αεϊ εφ εκάτερα των έπ' αύτω προβτε&αρρηκότων ύλι-

γωρείν τε καϊ άπ' εναντίας Ιέναι ούδαμή αίβχύνην

νπώπτενεν είναι. ούδεν γάρ αίβχρον, εί μόνον το 23

2 <τό^ Κβίβΐίβ] οπι. οοάά. || 3—4 ί? τον—εϊχεν] έπί φ&όρω των

β α α ι

αν&ρώπων εϊχεν ές τον τνράννον την άβελτηρίαν 8 || 3 άβελτεριαν

Κΐ3β.] άβελτηρίαν οοάά. || 4 οίτο? <ό> Όίηι1. | 5 άναπεί&ει ό Ρ]

πεί&ει 8 Ι 6—7 ϊγνω τρόηω τω είρημένω 8 || 9 παρά Ρ 8] π Ο

1ό ί£ί β || 18 πάντων Ρ 8] άπάντων (? || 22 έπ' οπι. Ρ || 23 ον-

δαμή Ο Ρ] ονδεμίαν 8
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κερδαίνειν προβή, εδόζαζέν οί αύτω επαμφοτερίξοντι

εβεβ&αι.

ιε'. Ό μεν ούν Ίονβτινιανός τοιοντός τις ήν. Θεο

δώρα δε εν τω βεβαίω τής απαν&ρωπίας ένδελεχέβτατα

2 έπεπήγει την γνώμην. άλλω μεν γαρ άναπειβ&εΐβα η 5

άναγκαβ&εΐβα είργάζετο ονδεν πώποτε, αντη δε τα δό-

ζαντα έπετελει αύ&αδιαζομένη δννάμει τή πάβη, ούδε-

3 νος έζαιτεΐβ&αι τον παραπεπτωκότα τολμώντος. ονδε

γαρ χρόνον μήκος, ον κολάβεως πληβμονή, ονχ ικε-

τείας τις μηχανη, ον &ανάτον απειλή, οτι δη έζ ονρα- ίο

νον πεβεΐται τω παντι γενει έπίδοζος ονβα, κατα&έβ&αι

4 αύτήν τι της όργής επει&ε. καϊ βνλλήβδην Θεοδώραν

τω προβκεκρονκότι καταλλαγεΐβαν ούδείς ποτε είδεν

ούδε έζ αν&ρώπων άφανιβ&έντι, αλλα τοϋ τετελεντη-

κότος ό παις διαδεζάμενος το της βαβιλίδος εχ&ος ΐ5

ωβπερ αλλο τι τοϋ πατρος ες τριγένειαν παρέπεμπεν.

5 Β 92 ό γαρ &νμός αντή κινεΐβ&αι μεν είς αν&ρώπων φ&ο-

ράν ετοιμότατος ην, ες δε το λωφήβαι αμήχανος.

6 Το μεντοι βωμα έ&εράπενε μειζόνως μεν ή κατά

την χρείαν, έλαββόνως δε ή κατά την αντής έπι&νμίαν. βο

7 ταχύτατα μεν γαρ ές το βαλανεΐον εϊβήει, όψιαίτατα

δε άπαλλαγεΐβα καϊ καταλονβαμένη, ές το άκρατίζεβ&αι

15—16 διαδεξάμενος—παρέπεμπεν] διαδεξάμενος ωβπερ αλλο

τι τον πατρός ές τριγονίαν παρέπεμπε το ίχ&ος 8υίά. 8. ν. τρι

ζονια || 17—18 ό—άμήχανος] ην δε Ίονβτινιανός ές μεν άν&ρώ

πων φ&οράν ίτοιμότατος, ές κτλ. 8υίά. β. V. λωφήβαι

1 προβή οτα.. βταί ϊη 5, ρΓ. πι. αάβοηρίιιιπι ββί ϊη πιαΓ£. |

αντώ άβΐβ* Εβίβΐίβ || 4 ίέ Μαΐίι.] τε οοάά. || 7 αν&αδειαζομενη

Ο ο'οΓΓ., Ρ 8, αν&αδιαξομένη Ο ρΓ. πι. || 10 τι? Ρ 8] οπι.' Ο\\

14 οΰίΕ βοηρβί] ί} οοάά., η ξώντι 5} Εβϊβέβ || 15 βαβιλιδος Ο Ρ]

βαβιλείας 8 \\ 16 τριγένειαν οοάά.] τριγονίαν 8ηίά.
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ίν&ένδε έχώρει. άκρατιβαμένη δε ήβνχίαν ήγεν. άρι- 8

βτωβα μί'ντοι και δεΐπνον αίρονμένη ες πάβαν Ιδέαν

έδωδίμων τε και ποτων ήρχετο, νπνοι τε αντης άεί

μακρότατοι άντελαμβάνοντο, ήμερινοι μεν άχρι πρω

ί των ννκτων, ννκτερινοι δε άχρις ηλίον άνίβχοντος.

είς πάβάν τε ούτως άκραβίας έκπεπτωκνΐα τρίβον ές 9

τόβον ημέρας καιρον άπαβαν διοικεΐβ&αι ήζίον την

'Ρωμαίων αρχήν. καϊ ην τω έπιβτείλειε πράζίν τινα 10

δ βαβιλεύς ονκ αντής γνώμη, ές τοϋτο τύχης περιει

χα βτήκει τούτω δη τω άν&ρώπω τα πράγματα, ωβτε ον

πολλώ ϋβτερον τής τε τιμής παραλν&ήναι ζύν ύβρει

μεγάλη και άπολωλέναι &ανάτω αίβχίβτω.

Τω μεν ούν ,1ονβτινιανω απαντα πράββειν ράίιονΡ451ΐ

ήν, ούχ οβον τω τής διανοίας εύκόλω, άλλ' ότι και

ιό άνπνος ήν έπϊ πλεΐβτον, ώβπερ εί'ρηται, καϊ εύπρόβο-

δος πάντων μάλιβτα. πολλή γαρ άν&ρώποις έ^ονβία 12

έγίνετο, καίτοι άδόζοις τε και άφανέβι παντάπαβιν

ού^ιν, ονχ ότι έντνχεΐν τω τνράννω τούτω, αλλα και

κοινολογεΐβ&αι και ίξ απορρήτων βνγγίνεβ&αι. παρά 13

20 #ε τήν βαβιλίδα ούδε των αρχόντων τινί ότι μή χρό-

νω τε και πόνω πολλώ ει'^ιττ^τά ήν, άλλα προβήδρενον

μεν ες άει άπαντες άνδραποδώδη τινά προβεδρείαν έν

δωματίω βτενώ τε και πνιγηρω τον άπαντα χρόνον. Β 93

1 άκρατιβαμένη—ηγεν] ή δε Θεοδώρα ακρατιβαμίνη ήβ. κτλ.

8ιιίά. β. ν. άκρατίξω || 3—5 νπνοι—άνίβχοντος] οίί. 8υίά. β. ν.

αντελαμβάνοντο |] 6 εί?—τρίβον] οντω τε ές π&βαν άκράβιον έκ-

πεπτ. κτλ. 8υίά. β. ν. άκραβία || 16 οί. 88, 18. 89, 6

1 άκρατηβαμένη (3γ || 2 μέντοι Γβρβίϋ ι5 || 6 έμπεπτωκνΐα Ο Ρ'\

11 τής Ρ 8] ωοτε τής (τ \ βνν <? || 13 ονν 8] Μη. (τ Ρ \\ 15 'ην

Ρ 8] οπι. Ο || 16 πολλή Αΐβπι.1 πολλώ οοάά. || 19 ξνγγίνεβ&αι Ρ\

21 πολλώ καϊ πάνω Ο \ προβήδρενον Αΐβπι.] προβέδρενον οοάά.

2'2 ές άεϊ Ρ 8] άεϊ (?
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κίνδννος γάρ άπολελείφ&αι των άρχόντων τινϊ άνύπ-

14 οιβτος ήν. ϊβταντο δε διηνεκες έπ άκρων δακτύλων,

αύτός κα&νπέρτερον εκαβτος των πέλας διατεινόμενος

το πρόβωπον εχειν, οπως αντόν ενδο&εν έζιόντες εννον-

15 χοι δρωεν. έκαλοϋντο δε αντών τινες μόλις τε καϊ 5

'ημέραις πολλαις ϋβτερον, έβιόντες δε παρ' αύτήν ζνν

δέει πολλω οτι τάχιστα άπηλλάββοντο, προβκννήβαντες

μόνον καϊ ταρβοϋ εκατέρον ποδός άκρφ χείλει άψά-

16 μενοι. φ&έγγεβ&αι γάρ ί\ αίτεΐβ&αί τι μη έχείνης

έγκελενομένης ούδεμία παρρηβία έγίνετο. ές δονλο- ίο

πρέπειαν γάρ η πολιτεία ήλ&ε, δονλοδιδάβκαλον αντήν

17 εχονβα. ούτω τε 'Ρωμαίοις τά πράγματα διεφ&είρετο

τοϋ μεν τνράννον τω αγαν εύή&ει δοκοϋντι είναι,

18 Θεοδώρας δε τα χαλεπω καϊ λίαν δνβκόλω. έν μεν

γάρ τω εύή&ει τ6 άβέβαιον ήν, έν δε τφ δνβκόλω το ΐ5

άπρακτον.

19 Έν τοις μεν ονν της τε γνώμης αντοις καϊ της

διαίτης το διαλλάββον έφαίνετο, κοινά δε ήν αύτοίς

η' τε φιλοχρηματία και ή των φόνων επι&νμία και το

20 μηδενι άλη&ίζεβ&αι. άμφω γάρ έπιτηδείως ές τά μά- 2ο

λιβτα ψεύδεβ&αι είχον, και ην μεν τις των Θεοδώρα

προβκεκρονκότων άμαρτάνειν λέγοιτό τι βραχύ τε και

λόγον ούδαμή άζιον, αίτίας εύ&ύς άναπλάββονβα τω

άν&ρώπω ούδεν προβηκούβας, ές μέγα τι κακοϋ το

21 πράγμα ηρεν. έγκλημάτων τε ήκούετο πλή&ος και α

καταλύβεως πέρι των κα&εβτώτων [ληΐζεβ&αι] δικα-

2 ΐβταντο Αΐβπι.] ΐβτατο Ο Ρ, νβτατο 8 \ 14 ίΙ 5, Ρ ϊη

πιίΐΓ£.] τί Ο, Ρ ίη οοηίβχίιι || 17 της 1 Ρ 8] ταϊς Ο || 20 τά 8]

το Ο Ρ || 21 εΐχον ,ψεύδεβ&αι 8 || 26—97, 1 τών κα&εβτάπων [ληί-

ξεβ&αι] διχαβτήριον ην βοηρβί] των .λατη'χόων ληίξεβ&αι άιχαβτή-

ριον ην οοάά., ληΐξεβ&αι άβΐβνίί Αΐβπι.
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βτήριον ήν, καϊ δικαβται ζννελέγοντο προς αντής

άγειρόμενοι, οι δη έμελλον διαμαχέβαβ&αι προς άλλή

λονς, οβτις αν αύτων μαλλον των αλλων αρέβκειν τή

ές τήν γνώβιν απαν&ρωπία τή βαβιλίδι το βούλημα Β 94

5 ϊκανός γενοιτο. οντω τε τοϋ παραπεπτωκότος τήν μεν 22

ονβίαν αύτίκα ές το δημόβιον άνάγραπτον έποίει, πι-

κρότατα δε αντόν αίκιβαμένη, καίπερ ΐβως ενπατρίδων

το ανέκα&εν όντα, η φνγη ζημιοϋν ή &ανάτφ ούδαμή

άπηζίον. ην δε γε των αντή έβπονδαβμένων τινϊ επϊ 23

ίο φόνοις άδίκοις ή έτέρω τω των μεγίβτων άδικημάτων

άλώναι ζνμβαίνη, διαβύρονβα και χλενάζονβα τήν των

κατηγόρων δρμήν βιωπαν τα προβπεβόντα ούτι έ&ε-

λονβίονς ήνάγκαζεν.

Άλλα και των πραγμάτων τα βπονδαιότατα είς 24

ΐ5 γελωτοποιίαν μεταβάλλειν, οταν αντή δοκή, ωβπερ εν

βχηνή και &εάτρω εργον πεποίηται. καί ποτε [ήν] τις 25

των πατρικίων γέρων τε και χρόνον πολύν έν αρχή

γεγονώς, ούπερ έγώ το όνομα έζεπιβτάμενος ως ήκιβτα

επιμνήβομαι, ώς μή άπέραντον τήν ες αντόν νβριν Ρ 46

«ο ποιήβωμαι, των αύτή νπηρετούντων τινά όφείλοντά οι

χρήματα μεγάλα είβπράζαβ&αι ούχ οιός τε ων έβήλ&ε

παρ' αυτήν, τόν τε βνμβαλόντα αίτιαβόμενος και δεη-

21—98, 1 έβήλ&ε—ί/καια] ό δε ήλ&ε παρά την βαβίλιββαν,

τόν βνμβαλόντα κτλ. Βιιίά. β. ν. βνμβαλόντα

8 άρέβκειν Αΐβπι.] άρέβκη οοάά. || 4 ίί? 5 | άν&ρωπία 8 \ της

βαβιλίδος Ρϊοοοΐοβ || 5 οντω ββίβΐίβ] τοντω οοάά. || 6 το Ρ 5] τόν

Ο || 9 άβπονδαβμένων 8 | τινί Εβίβΐίβ] τις οοάά. || 10 φονοις]

φ&όνοις 8 || 12 όρμην οοάά.] όργήν Κβϊβΐίβ || 12—13 έ&ελονοίως 8 ||

15 γελοτοποιίαν Ο || 16 [ην] ίηοΐιιϋϋ Αΐβπι. || 20 υπηρετούντων

ΟΡ] υπηρετούντα 8 \\ 21 είβήλ&ε 8 \\ 22 βνμβάλοντα 8, βνμβάλ-

λοντα Ο | αΐτιαβάμενος Ρ\\ 22—98,1 δεη&ηβόμενος Ο Ρ] δεηβό-

μενος 8, δεη&ήναι 8υίά.

Ρκοοοριυβ, βά Η»ιιΓ7' ΙΠ. ΐ' 7
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26 %'ηβόμενος αύτω βοη&ήβαι τά δίκαια. οπερ ή Θεο

δώρα προμα&οϋβα τοις εννούχοις έπέβτελλεν, επειδάν

ό πατρίκιος προς αντήν ϊκοιτο, %νκλά>βαβ&αι μεν αν

τόν απαντας, έπακούειν δε αντί] φ&εγγομένΐ], ύπει-

27 ποϋβα ο τι αντούς άντιφ&έγγεβ&αι δει. επει δε ό 5

πατρίκιος ες την γνναικωνΐτιν ήλ&ε, προβεκύνηβε μεν

ωβπερ αύτήν προβκννείν εί'&ιβτο, δεδακρνμένω δε εοι-

κώς ,,ώ δέβποινα", εφη, ,,χαλεπόν πατρικίω άνδρϊ %ρη-

28 ,,μάτων δεΐβ&αι. α γαρ τοις αλλοις βνγγνώμην τε και

Β 95 ,,ελεον φερει, ταϋτα ες ϋβριν τώδε ζνμβαίνει τω αξιώ- ίο

29 ,,ματι άποκεκρίβ&αι. άλλφ μεν γαρ οτφοϋν άπορον-

,,μένω τά εβχατα πάρεβτιν αντο τοϋτο είπόντι τοίς

,,χρήβταις ΰχλον τοϋ έν&ένδε εύ&ύς άπηλλάχ&αι, πα-

,,τρίκιος δε άνήρ ονκ εχων ό&εν αν έκτίβαι τοις χρή-

,,βταις τά όφλήματα ΐκανος εί'η μάλιβτα μεν τοϋτο αν 15

ηείπείν αΙβχνν&είη, είπών δε ονκ αν ποτε πείβαι ώς

,,ούχ οίόν τε ον τώδε πενίαν τω τάγματι ζννοικίζεβ&αι.

30 ,,ήν δε γε και πείβη, τά πάντων αύτω αί'6χιβτά τε και

31 ,,άνιαρότατα πεπον&έναι ζνμβήβεται. ούκοϋν, ώ δέ

σποινα, είβί μοι χρήβται, οι μεν δανείβαντες τά βφε- 2ο

32 ,,τερα αύτων, οι δε παρ' εμοϋ δεδανειβμένοι. και τονς

,,μεν δανείβαντας ένδελεχέβτατα εγκειμένονς ονχ ο'ιός

,,τέ είμι αίδοΐ τοϋ αζιώματος άποκρούβαβ&αι, ο'ι δε γε

,,όφείλοντες, ού γάρ πατρίκιοι τνγχάνονβιν όντες, είς

33 ,,βκήψεις τινάς απαν&ρωπονς χωροϋβιν. . άντιβολώ τοί- 25

1—2 όπερ—προμ.α&ονβα Μ^ΐίι.] ωπερ—προμαχονβα οοάά. ||

6 ί£? 5 | γνναικωνίτιν ΟΡ \ ήλ&ε Ρι§] οπι. (? || 10 ίί? 8 | τώδε ροκί

βνμβαίνει ίΓαηβροηϋ Ρ | βνμβαίνει Ο Ρ \\ 11 άποκεκρίβ&αι Ο Ρ]

άποκρίνεβ&αι 8 || 12 πάρεβτιν Ρ 8~\ παρέβτην α || 14 ίχων Αΐβπι.]

ϊβχεν οοάά. | έκτίβαι οοάά. || 16 πείβαι ϋίηά.] πείβη οοάά.

17 τάγματι Εβίβϊιβ] πράγματι οοάά. || 19 ανιαρότατα Όϊηά.] άνια-

ρώτατα οοάά.
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,,ννν και ΐκετεύω καϊ δέομαι βοη%-ηβαί τε μοι τά δί- '"" '

,,καια καϊ των παρόντων άπαλλάίμι κακών." ό μεν 34

ταϋτα είπεν. ή ίί γννή άπεκρίνατο έμμελως, ,,πατρίκιε

ό δεΐνα", και ό των εύνούχων χορός νπολαβών άντε-

δ φ&έγζατο, ,,μεγάλην κήλην εχεις". αν&ις δε τον άν&ρώ- 35

πον ίκετεύβαντός τε καϊ ρήβίν τινα έμφερη τοις εμ-

προβ&εν είρημένοις είπόντος κατά ταύτα πάλιν η τε

γννή άπεκρίνατο και ό χορός άντεφ&έγίζ.ατο, ε'ως αν

άπειπών δ ταλαίπωρος προβεκννηβε τε ήπερ είώ&ει καϊ

ίο άπιών οί'καδε ωχετο. εν προαβτείοις δε τοις έπι&αλατ- 36

τίοις το πλεΐβτον τον ετονς και ονχ ηκιβτα εν τω έπι-

καλονμενω Ήρίω διατριβην είχε, καϊ άπ' αντοϋ των

επομενων ό πολύς ομιλος κακοπα&εία πολλη εϊχετο.

των τε άναγκαίων γαρ εβπάνιζον και &αλαττίοις ώμι'-37Β96

τ5 λονν κινδννοις, αλλως τε καϊ χειμωνος, αν οντω τύχη,

επιπεβόντος, τ) τον κήτονς ένταν&ά ποι έπιβκήψαντος.

άλλ' αντοί τά πάντων άν&ρώπων κακά ονδεν πραγμα 38

ωοντο είναι, Ζβον ήν γε μόνον αντοις τρνφάν έζείη.

όποιος δε ό Θεοδώρας προς τονς προβκεκρονκότας 39

2ο έφαίνετο (τρόπος), αντίκα δηλώβω, όλίγων δηλονότι

επιμνηβ&είς, ως μη άτελεύτητα πονείν δόζαιμι.

12 6βΟΓ£. Οοά. άβ αβά. Ο Ρ. 117,7. ΜύΐΐβΓ ΓΗΟ IV 385 1

16 οί. II 424, 9. Ζοηατ. ΙΠ 283, 3

4—5 ύπεφ&έγξατο 8 || 7 ταντα 8 || 8 &»$ αν] £ως ον Ρϊοοοΐοβ

ΓηιβίτΒ, ίως άη Κταβ., αν άβίθηάιιπι ρΐΐίο || 10 ώχετο οί'χαάε Ο\\

11— 12 έπιχαλονμένω Ρ8] χαλονμ.ένω (? || 12 Ήρίω] ήρίω Ρ, οπιίδ-

βιιπι βΓαί ϊη β, ββο. π». βυρρΐβίιιπι ββί: ήρίω || 14 γαρ Ρ 8] οπι. (?||

15 τνχτ]] τνχοι Ο ρτ. πι. || 17 πάντων (των)') || 18 οβον] δβον

άβίβηάιιπι αιιΙ ροβί τρνφ&ν ϊηββιβηάυπι : οβον ή&ελον. Εβϊβΐίβ,

ονδ' οβον είπεϊν Ρϊοοοΐοβ || 20 (τρόπος), Β,άάϊάϋ Αΐβπι. ροβί

θεοδώρας, οτα. οοάά., 'χότος Κβϊβΐίβ || 21 δόξ.αιμ.εν 8, ϊη πιατ^ίηβ

αάβΟΓϊρίιιπι ββί: μι
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Ρ 47 ις'. Ήνίκα Άμαλαβοϋν&α τής έν Γότ&οις άπαλλα-

ζείονβα διατριβής μεταμπίβχεβ&αί τε τον βίον εγνω,

καϊ τήν επϊ το Βνζάντιον διενοεΐτο πορεύεβ&αι, ωβπερ

μοι έν τοις εμπροβ&εν λόγοις έρρή&η, λογιβαμενη ή

Θεοδώρα ως ενπατρίδης τε ή γννή καϊ βαβιλϊς εϊη, 5

καϊ ΙδεΙν μεν ενπρεπής αγαν, έπινοεΐν δε ο τι αν βού-

λοιτο γοργός μάλι^τα, νποπτον ίέ αντής ποιηβαμένη

τό τε μεγαλοπρεπες και διαφερόντος άρρενωπόν, αμα

δε καϊ το τοϋ ανδρός έλαφρόν δείβαβα, ονκ επϊ μι-

κροίς τήν ζηλοτνπίαν έζήνεγκεν, άλλ' ένεδρενειν τήν ίο

2 γνναΐκα μεχρις ές &άνατον εν βονλή έβχεν. αύτίκα

τοίννν άναπεί&ει τον ανδρα, Πέτρον μόνον αύτόν ατε

3 πρεββεύβοντα ές Ίταλίαν πεμψαι. ω δη βτελλομένω

βαβιλεύς μεν έπέβτελλεν απερ μοι έν τοις έγκαίροις

δεδιήγηται λόγοις, ϊνα δή μοι των πεπραγμένων έκ- ΐδ

πύβτονς ποιεΐβ&αι τάς άλη&είας δέει τής βαβιλίδος

4 αδύνατα ήν. αντή δε τοϋτο έπήγγελλε μόνον, οτι τά-

χιβτα τήν γνναΐκα έζ άν&ρώπων άφανιείν, έπ' έλπίδος

όχεΐβ&αι μεγάλων άγα&ών, ην τα έπηγγελμένα ποιοίη,

5 Β 97 καταβτηβαμένη τον αν&ρωπον. και ος εν Ίταλία γενό- 20

μενος (ον γαρ οίδεν άν&ρώπον φύβις όκνηρως ες αδι-

κον φόνον Ιέναι, αρχής τινος ί'βως ή χρημάτων έν

έλπίδι κειμένων μεγάλων) ονκ οίία ήντινα θενδάτω

πα(>α^νί^ιν ποιηβάμενος διαχρήβαβ&αι τήν Άμαλαβονν-

&αν άνέπειβε. και άπ' αύτοϋ ες τε τό τοϋ μαγίβτρον 25

4 οΓ. II 13, 26 || 14 οϊ. II. 22, 18

1 Άμαλαβοϋν&α Αΐβαι.] η μαλαβοϋν&α οο(1(1. | τής] τοις 8 ί 4 ίρ-

ρέ&η Ο8\\9—10μικροΙςΟΡ] μικρον 8\\ 16 δέει Γβρβίίί 5 || 17 άδύ

νατος Ρ || 17— 1Η τάχιβτα] μάλιβτα Ρ || 19 ην Ο Ρ] ην δε 8, ην γε

ΚΓΕ9. Ι ποιοίη 6γ] ποιοϊ Ρ 8 \\ 20 χαταβτηβαμένη] χατά γαβτρός

μένειν Ρ \\ 21 οίδεν Ο οοΓΓ.. Ρ 8] εΐδεν Ο ρι\ πι. || 2ό άπ' Αΐβπι.]

νπ' οοάά. | μαγίβτρον 8] μαγιβτράτον 6γ Ρ
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αζίωμα η^λ&ε καϊ έπι πλεΐβτον δννάμεως τε καϊ μάλι-

βτα πάντων εχ&ονς.

Τά μεν ονν κατά την 'Λμαλαβοϋν&αν ες τοϋτο 6

ίτελεύτα. ην δε τις Ίονβτινιανω έπιβτολογράφος, 7

5 Πρίβκος όνόματι, αγαν πονηρός μεν και Παφλαγών

καϊ πρέπων τω προβτάτη τον τρόπον άρέβκειν, λίαν

δε προς αντόν εννοΐκώς εχων καΐ προς αύτοϋ τνγχά-

νειν των δμοίων οίόμενος' δώ δη και χρημάτων με

γάλων [ων] κύριος [νπήρχεν] ονκ εν δίκτ] τάχιβτα

ίο γέγονε. τοϋτον δη άτε όφρνάζοντά τε καί οί άντιτεί- 8

νειν πειρώμενον ή Θεοδώρα ές τον ανδρα διέβαλε.

και τά μεν πρώτα ούδεν ήννβεν, ον πολλω δε νβτε- 9

ρον αύτη μεν τον άν&ρωπον χε^αώνο<? μέβον είς ναϋν

ίμβιβάβαβα όπη έβούλετο έπεμψε και άπο&ρίζαβα ϊερέα

α οντι εκούβιον ήνάγκαβεν ειναι. αντός δε δόκηβιν παρε- 10

χόμενος ότι δη των ποιονμενων ούδεν είδείη Πρίβκον

μεν ον διηρεννάτο οπη γης εί'η ούδε εν μνήμη το

λοιπόν είχεν, άλλα βιωπη ωβπερ λη&άργω άλούς κα&-

ήβτο, τά με'ντοι χρήματα όλίγων οί άπολελειμμένων

20 έληί'βατο πάντα. νποψίας δε βνμπεβούβης αύτη <^£,ρω-ΐΐΡ48

τολήπτω είναι} είς των οίκετών ενα, Μρεόβινδον όνο-

5 Μαΐ. 449, 12. Τϊβορΐι. Ι 186, 15. Ηβπηββ VΙ 376 | Παφλα

γών] οί. Β^ζ. Ζ. ϋ (1900) ρ. 674. Ηαπππβι Ι 176 β.

1 τε καϊ Ρ 8] τε οτα. Ο || 2 ϊχ%ονς βοήρβϊ] έχ&ρών οοάά.,

έχ&ροποιόν ΡϊοοοΙοβ, κατά πάντων καϊ μάλιβτα τών έχ&ρών

ΐίβϊβΐίβ || 6 πρέπων] βπενάων Εβϊβΐίβ | τω προβτάττ] Αΐβπι.1 τον

προβτάτον οοάά. || 9 \ων] βί \νπήρχεν] ίηοΐιιβϊ] ων κνριος νπήρ-

χεν οοάά., μεγάλων κνριος, άπ' άρχής πενιχρός ών, ονκ έν Κβϊβΐίβ,

ων άμοιρος νπήρχε, κύριος Ρϊοοοΐοβ. οί. Έίγ 2, ρ. 34 || 13 χει-

μ.ωνος μέβον Ρ 8] οω. (τ \\ 14 ϊπεμψεν Ρ \\ 15 οΰτι Ο Ρ] οτι 8\\

17 διηρεννατο Ώίαά.] διερενν&το οοάά. | οπη Ο] οποι Ρ, οπον8\

ονδε Ώίηά.] οϋτε οοάά. || 18 ωβπερ 8] ωβπερ γαρ Ο Ρ || 19 ολίγων]

βΟΓϊββηάηπι ριιίο: (καίπερ ξ.νγγενων ονκ) ύλίγων || 20—21 (έρω-

τολήπτω είναι) &άάϊάΐ] οϊ. ϊ{γ 2, ρ. 36
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Β 98 μα, βάρβαρον μεν γένος, ενπρεπή δε και νεανίαν,

όνπερ ταμίαν αύτη καταβτηβαμένη έτύγχανεν, άπολύ-

βαβ&αι βονλομένη το έγκλημα, καίπερ, ως φαβι, τοϋ

άν&ρωπον δαιμονίως ερωβα, έν μεν τω παρόντι πικρό-

τατα αύτόν άπ' ούδεμιάς αίτίας αΙκίζεβ&αι έγνω, το 5

ίί λοιπόν ονδέν τι άμφ' αύτω έγνωμεν, ονδέ τις αύ-

12 τον άχρι ννν είδεν. ην γάρ τι των πραβΌΌμένων

άποκρύπτεβ&αι αντή βονλομένη εί'η, τοϋτο δη αρρη

τόν τε καϊ άμνημόνεντον άπαβιν έμεινε, και οντε τω

έπιβταμέιω άγγεΐλαι των τινι αναγκαίων έτι εζήν ούτε ίο

τω μαν&άνειν βονλομένω πνν&άνεβ&αι, καν πάνν τις

13 περίεργος ήν. τοιοντο γάρ δέος εξ ον γεγόναβιν άν

&ρωποι εκ τνράννων ούδενός γέγονεν, έπεί ονδε λα-

14 &είν τινα των προβκεκρονκότων οίόν τε ην. πλη&ος

γάρ καταβκόπων αντί] τα λεγόμενα και πραββόμενα εν ι5

15 τε τη άγορα κα\ ταις οίκίαις έβήγγελλον. ηνίκα τοίννν

τοϋ παραπεπτωκότος την κόλαβιν έκφέρεβ&αι ούδαμη

16 η"&ελεν, έαοίει τάδε. τον αν&ρωπον μετακαλεβαμένη,

ί)ν τις των λογίμων έτύγχανεν ων, μόνη τε αύτη των

νπονργούντων τινί παραδοϋβα μόνφ έπηγγελλεν είς «ο

τάς έβχατιάς αύτόν μετακομίβαι της 'Ρωμαίων άρχης.

17 καϊ δς άωρι των ννκτων κατακεκαλνμμένον αντόν και

δε&έντα είς την ναϋν έμβιβάβας καϊ βύν αύτω γεγο-

νώς, οϋ οί προς της γνναικός έπετέτακτο, ένταϋ&α

παρεδίδον λα&ραιότερον τω ές ταύτην την ύπονργίαν 25

2 ταμ.ίαν Ο Ρ] οπι. 5 || 6 τι Ρ 8] τοι (? || 10 άγγεϊλαι Ο Ρ]

άναγγεΐλαι 8 \ ίτι 5] οιπ. Ο' Ρ \\ 14 τινα των ηροβκειιρονκότων

βοηρβϊ] τι τον προβκεκρονκότα οοάά', τι των προβκεκρονκότων

ΟΓβΐΐϊ Ι οιόν (τ] οϊός Ρ 8 \\ 15 καταβκόπων αντί) Ο Ρ] αυτω κα-

ταβκόηων 8 || 19 ην (χ Ρ] εί' 8 \ αντη (?] αντον Ρ 8 || 20 έητ]γ-

γελεν 8 Ι! 22 8? α 81 οβον Ρ || 23 την 8] ομ. ΟΡ\ βνν (? Ρ]

ξ.νν 8 Κ 25 ί<8 5
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ΐκανώς εχοντι, φνλάββειν τε ώς άβφαλέβτατα έπιβτεί-

λας τον ίχν&ρωπον καϊ άπειπών μηδενϊ φράζειν, ί'ως

άν ί) τον ταλαίπωρον ή βαβιλις οίκτίξηται η χρόνον

πολνν τΐ) ένταν&α κακοπα&εία δνβ&ανατήβας τε και

5 καταμαραν&είς τελεντήβειεν, άπηλλάββετο.

Και Βαβιανόν δέ τινα Πράβινον, ονκ αφανή νέον 18

οντ'α, αντη διαλοιδορηβάμενον δι' όργής έβχε. δώ δη Β 99

ό Βαβιανός (ον γαρ άνήκοος ταύτης δη της οργής

εγεγόνει) ες τον άρχαγγέλον τον νεών φεύγει. ή δε 19

ίο οι έπέβτηβεν αντίκα τήν τω δημω έφεβτωβαν αρχήν,

ονδεν μεν τής λοιδορίας έπικαλεΐν επαγγείλαβα, ότι

δε παιδεραβτοίη έπενεγκοϋβα. και ή μϊν αρχή έκ τον 20

ιερον τον αν&ρωπον άναβτήβαβα ηκίζετο άννποίβτω

τινι κολάβει, ό ίί δήμος απας έπει εν τοιαύταις βνμ-

ΐ5 φοραις είδε βώμα έλεν&έριόν τε και άνειμένη ανω&εν

διαίτι] έντραφεν, άπήλγηβάν τε το πά&ος εν&νς καϊ

ζνν οΙμωγή άνέκραγον ονράνιον οβον εξ,αιτούμενοι τον

νεανίαν. η δε αντόν έτι μαλλον κολάβαβα και το 21

αΙδοίον άποτεμομένη διέφ&ειρεν άνεζελέγκτως, και τήν

20 ονβίαν ες το (ϊ^ϋό^ιοι/ άνεγράψατο. οντως ήνίκα ί>ρ- 22

γωη το γύναιον τοντο, οντε ΐερόν όχνρόν εγεγόνει

οντε νόμον τον άπαγόρενβις οντε πόλεως άντιβόληβις

11—12 λοιδορίας—παιδεραβτοίη] τον αν&ρωπον λοιδορίας

πέρι ονδεν έπικαλεΐν έπαγγείλαβα, πλην ότι παιδεραβτοίη 8ιιϋ.

β. ν. έπικαλών || 14— 17 δ δε—οσον] ό δε δήμος απας άπήλγηβαν το

πά&ος κτλ. Βαϊά. β. ν. άπήλγηβαν || 17 άνέκραγον—οβον] οι δε

άνέκραγον ονράνιον όβον διιίά. β. ν. ονράνιον γ' Ζβον

2 άπειπών βα:ίρβί] έπειπών οοάά. || 3 οΐκτίξηται Ο Ρ] οίχ-

τ'ιβηται 8 || 6 τινα Ρ8] τι Ο || 11 τής Ρ8] τοι Ο II 14 τινϊ βΟΓϊρβϊ]

τη οοάά. | απας ΟΡ] οπι. 5 || 14— 15 ξνμφοραΐς (τ || 16 άπήλγηβάν

Ρ8] άπήλγηβέ Ο || 17 βνν ό || 19 άποτεμομένη ϋίηά.] άποτεμον-

μένη οοάά. | άνε&λέγκτως Ο] άνεξέλεκτον Ρ8 || 20 τό ι5[| τον (?Ρ||

21 γεγόνει 8 || 22 οντε πόλεως άντιβόληβις Ο Ρ] οπι. 5
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έζελέβ&αι τον παραπεπτωκότα ικανή έφαίνετο ονβα,

οντε άλλο αντη άπήντα των πάντων ονδέν.

23 καϊ Λιογένην δε τινα οια Πράβινον οντα δι οργης

έχονβα, ανδρα άβτεΐον καϊ πο&εινόν απαβί τε και αν-

Ρ 49 τω τω βαβιλεΐ, ούδεν τι ήββον γάμων ανδρείων βνκο- 5

24 φαντεΐν εν βπονδη είχε. δύο γονν άναπείβαβα των

αντοϋ οίκετων κατηγόρονς τε καϊ μάρτνρας τω κεκτη-

25 μένω έπέβτηβε. τοϋ δε ον κρύβδην έζεταζομένον καϊ

λα&ραιότατα, ηπερ είώ&ει, άλλ' εν δημοβίω, δικαβτων

ήρημένων πολλών τε και ονκ άδοζων, δια την Λιογέ- ίο

νονς δόζαν, έπεί ονκ έδόκονν άκριβολογονμένοις τοίς

Β 100 δικαβταις οι των οίκετων λόγοι άζιόχρεω ές την κρί-

βιν είναι, αλλως τε καϊ παιδαρίων οντων, Θεόδωρον

των Λιογένει αναγκαίων τινά εν τοις είω&όβιν οίκι-

26 ίι'οις κα&εΐρζεν. ένταν&α πολλοίς μεν &ωπείαις, πολ- ΐ5

λοις δε τον αν&ρωπον αίκιβμοις περιήλ&εν. έπεί τέ

οι ούδεν προύχώρει, νενράν βοείαν ές τον άν&ρώπον

την κεφαλήν άμφι τα ώτα περιελίζαντας τήν νενράν

27 βτρέφειν τε καϊ βφίγγειν έκέλενε. και τονς μέν οί

όφ&αλμονς Θεόδωρος έκπεπηδηκέναι τήν οίκείαν λι- 2ο

πόντας χώραν νπώπτενεν, ονδεν μέντοι των ον γεγο-

28 νότων άναπλάββειν έγνω. διο δη οί μεν δικαβταϊ ατε

άμαρτνρήτον δίκης (Λιογένονς) άπέγνωβαν, ή δε πόλις

έορτήν άπ' αντον πανδημεϊ ήγεν.

2 πάντων Ρ 8] απάντων Ο || 5 τι Ο Ρ] οπι. 5 || 5— 6 βνκο-

φαντεϊν ίν βπονάη Ρ8] έν βπονδή βνχοφαντεΐν Ο || 6 είχε Ρ81

ϊχονβα Ο || 9 λα&ραιότατα 5] λα&ραιοτάτη (τΡ \ ψιερ ϋίη(1.]

απερ οοάά. || 12 άζιύχρεοι Ο 8 || 17 νενράν] νεβράν Ο || 18 περιε-

λίξαντας Αΐβπι.] περιελίξαντες οοάά. || 19 οι Ρ8] οπι. (? || 20 Θεό

δωρος βοηρβί] Θεοδώρα οοάά., οί. Η^ 2, ρ. 37 β. || 20—21 λιπόντας

την οίκείαν Ρ || 22 άναπλάββειν ΚΓαβ.] άπαλλάββειν οοάά., άπαγ^

γέλλειν Αΐβπι. || 23 (άιογένονς*} Εάάίάί] οπι. οοάά., οί. Η^ 2, ρ. 38
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ιζ. 'Αλλα τοντο μεν τήδε έχώρηβεν. έρρή&η δε

άρχομένω μοι τονδε τον λόγον και οβα Βελιβάριόν τε

καϊ Φώτιον καϊ Βονζην αύτη έργαβ&είη. βταβιωται 2

ίί Βενετοι δύο Κίλικες γένος Καλλινίκω τω Κιλικίας

5 Λεντέρας αρχοντι βνν &ορνβω πολλω έπιβτάντες χει

ρών αδίκων έπ1 αντόν ήρζαν, τόν τε αντον ΐπποκόμον

'άγχιβτά πον έβτωτα και άμύνειν τω κεκτημένω πειρώ-

μενον έκτειναν, τοϋ τε αρχοντος και τον δήμον &εω-

μένον παντός. και ό μεν τούς βταβιώτας άλλων τε 3

ίο πολλών και τονδε άλόντας τοϋ φόνον έν δΙκτ] άνεΐλεν,

ή δε μα&οϋβα και ότι τονς Βενέτονς προβποιεΐται εν-

δεικννμένη, έτι αντόν την άρχήν εχοντα έν τω των

ψονέων τάφφ άνεβκολόπιβεν ούδενϊ λόγω. βαβιλενς 4

δε κλάειν τε και όδύρεβ&αι τόν άπολωλότα βκηπτό-

ΐδ μενος κα&ήβτο γρνλλίζων, πολλά τε τοις ές την πρα-

ζιν ύπονργηκόβιν άνατεινάμενος ούδϊν έδραβε, τά μεν- Β 101

τοι χρήματα τοϋ τετελεντηκότος ληΐζεβ&αι ως ήκιβτα

απηζίωβεν.

Ι4λλά και ύπερ άμαρτάδων των ές τό βωμα κολά- 5

2ο δεις τη Θεοδώρα «τινοίΓν έπιμελες ην. πόρνας άμέλει

πλέον ή πεντακοβίας άγείραβα έν άγορα μέβη ές τριώ-

βολον, 'όβον άποζήν μιβ&αρνούβας, ές τε τήν άντιπέ- Ρ 50

ρας ήπειρον βτείλαβα έν τω καλονμένω (Μετανοία)

μοναβτηρίω κα&εΐρζε τόν βίον μεταμφιέβαβ&αι άναγ-

4 Έναιρ. IV 32. Μοβρη. Οαΐΐ. XVII 21 || 20 άβ αβάίί. Ι 9, 2.

Μαΐ. 440, 16. Νον. 14. Ιοαηηββ άβ Νίοϊιι 518. Ηαπιπιβι II 307

1 έρρή&η Ρ ρΓ. πι. ΟΟΓΓ.] έρρέ&η (τ, Ρ ρΓ. πι., ι5 || 11 και ίτι

Βοπρβί] δτι καϊ οοάά. || 14—15 βχηπτόμενος (τ οοιτ., Ρ8] ένβκη'π-

τόμενος Ο ρΓ. πι. (| 16 ϊδραβεν 8 || 23 (Μετανοία) καλονμένφ

^ οοηίοϊ£ ΚΓΕβ.] καλονμένω οοάά. , καλονμένω Μετανοίας Όϊηά. \\

24 μεταμ.φιάβαβ&αι Ρ, μεταμφιέβαβ&αι 8
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6 κάί/ονβα. ων δη τινες έρρίπτονν αντάς άφ' νψηλού

νύκτωρ, ταύτη τε της άκονβίον μεταβολής άπηλλάββοντο.

7 ζ/νο ίί κόραι έν Βνζαντίω αδελφαϊ ήτην, ούκ εκ

πατρός τε και τριγονίας νπάτων μόνον, άλλ' ανέκα&εν

αϊματος τοϋ πρώτον εν γε τη βνγκλήτω βονλή γεγο- 5

8 ννΐαι. ταύταις ηδη ες γάμον έλ&ούβαις άπολωλότων

των άνδρών χήραις γεγονέναι ζννεπεβεν. αύτίκα δε

ανδρας η Θεοδώρα δύο άγελαίονς τε καϊ βδελνρούς

άπολέζαβα βννοικίζειν αύταις έν βπονδη εϊχεν, έπικα-

9 λονβα μη βωφρόνως βιοϋν. οπερ 'ίνα μη γένηται δεί- ίο

βαβαι, ές το της Σοφίας ίερόν φεύγονβιν, ες τε τον

&εΐον λοντρώνα έλ&οϋβαι της ένταϋ&α κολνμβή&ρας

10 άπρϊζ εϊχοντο. άλλα τοβαύτην αύταις άνάγκην τε και

κακοπά&ειαν προβετρίψατο ή βαβίλιββα ώβτε αύταΐς

άπαλλαζειούβαις των εν^ένδε κακων τον γάμον αντών ι5

άνταλλά^αβ&αι έν βπονδί\ γέγονεν. ούτως αύτι] άχραν-

11 τος ονδείς η αβνλος μεμίνηκε χώρος. αύται μεν ούν

άνδράβι πτωχοις τε καϊ άπερριμμένοις πολλώ από της

βφετερας άζίας άκούβιαι ζννωκίβ&η($αν, καίπερ εύπα-

12 τριδών βφίβι παρόντων μνηβτήρων. ή δε μήτηρ αν- ϊο

τάις χήρα και αύτη γεγοννΐα ούτε άνοιμώζαι ούτε

13 Β 102 άποκλανβαι τολμώβα το πά&ος παρήν τη έγγύη. ύβτε-

ρον δε άφοβιονμένη ή Θεοδώρα το μίαβμα, δημοβίαις

14 αύτάς παρηγορήβαι ζνμφοραις εγνω. αρχοντα γαρ

έκάτερον κατεβτήβατο. και ταις μεν κόραις παραψνχή 25

1 αυτάς Αΐβω.] αυτούς (?, αυτούς Ρ 8 || 2 ταύτη 8] ταύτης

Ο Ρ || 3 άάελφώ 8 ϊη οοηίβχίιι, αϊ 8 ϊη πιάτ^. | ητην Ο Ρ] ηβτην

8 Ι 7 των Αΐβπι.] τε οοάά. | άνδρών ϋϊηά.] άν&ρώπων οοάά.

χηρών 8 || 9 βννοικίξειν βοήρβί] ξννοι-χ£Ϊν Ο, βννοικεϊν Ρ8, οί.

34, 24 || 14 προβετρέψατο Ο || 15 αυτών Ο Ρ] αυτόν 8 || 16 οντως

αυτή Ρ] οντως αυτή Ο, οντως ανταΐς. οντως αντή 8 || 17 αύται]

αύται Ο || 23 άφοβιονμένη βοΓϊρβί] άποβαομένη οοάά., αϊ. II 248, 8,

607, 11 | ή ΟΡ] οω. 5 || 24 αντάς Ρ 8] ανταΐς Ο
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ονδ' ώς γέγονε, πά&η δε άνήκεβτα και άννποιβτα ζόις

νπηκόοις βχεδόν τι απαβι προς των άνδρών τούτων

ΐ,ννηνέχθη πα&εΐν, απερ μοι εν τοις όπιβ&εν λόγοις

λελε%εται. Θεοδώρα γαρ ούτε άρχής οντε πολιτείας 15

5 άζίωβις οντε τι αλλο επιμελες ην, εί το βονλημα περα-

νεΐται μόνον.

Ετνγχανε δε νπό τον κνήβαβα των έραβτων, ήνίκα 16

ετι επί βκηνής ην, τον δε κακον όψε τον καιρον αΙ-

β&ομ.ένη πάντα μεν (ές το^ άμβλύβκειν, ώβπερ είώ&ει,

ίο ίποίει, αωρον δε άποκτινννναι το βρεφος ούδεμια μη-

χανί] εΐχεν, έπεί ον πολλω άπελελειπτο τον αν&ρωπο

ειδες [γένος'\ γεγονέναι. διό δη έπει ονδεν προνχώρει, 17

της πείρας άφεμένη τίκτειν ήνάγκαβτο. δρων δε αύ

τήν δ τον τεχ&έντος πατήρ άπορονμένην τε και άβχάλ-

ΐ5 λονβαν, ότι μήτηρ γενομενη τω βώματι δμοίως έργάζι'-

β&αι ούκέτι αν δννατή είη, έπει και άλη&ώς δη

νπ"ίρ&ετο ώς διαχρήβεται το παιδίον, άνείλετό τε καϊ

Ίωάννην έπονομάβας, έπεί αρβεν ην, ες τήν Ι4ραβίαν

ες ήνπερ ωρμητο άπιών ωχετο. έπεί δε αντός μεν 18

ϊο τελεντάν έμελλεν, Ίωάννης δε ήδη μειράκιον ην, τον

πάντα λόγον αντω άμφι τι] μητρι δ πατήρ εφραβε.

και ος απαντα έπι τω πατρι έζ αν&ρώπων άφανιβ&έντι 19

τα νόμιμα ποιήβας, χρόνω τινϊ νβτερον ες Βνζάντιον

3—4 απερ—Ιελέξεταί] ηυβφΐαπι ηαβο ηαΓΓανϋ ΡΓΟοορίυβ

2 τι 5] τοις Ο, οτα. Ρ || 3 δπιβ&εν ΒΓαυη] ίμπροβ&εν οοάά.,

οΓ. Έγ 3, ρ. 171 || 9 <^? το) άμβλύβκειν, ωβπερ Αΐβπι.] ωβπερ

αμβλνβκειν οοάά.., οϊβπερ άμβλνβκειν Εβίβΐίβ || 10 άποκτιννναι 8

ρτ. πι., άποκτειννναι 8 ρΓ. πι. οοπτ. || 11 τον Ρ5] το Ο \\ 12 γένος

άθΐβνί] τέκος Ρίοοοΐοβ, βχήνος Κβίδΐίβ || 14—15 άβχάλονβαν

Ο |! 15 ομοίως Ο Ρ] οτιι. 8 \\ 16 αν Ρ8] οπι. (? | άλη&ώς Κβίβΐίβ]

άλη&ή οοάά. || 22 ο? απαντα Ε βί Αΐβπι. ϊη ΐη&τβ. οοάίοϊβ (τ] οβα

πάντα (?Ρ5||22—23 ί| άν&ο. άφανιβΦέντι τα νόμιμα ποιήβας

Ρ 8] τά νόμιμα ποιήβας έξ άν&ρώπών άφανιβ&έντι (?
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ήλ&ε καί τοις παρά την μητερα τάς είβόδονς αεϊ ποιον-

20 μένοις το πράγμα άγγέλλει. οί ίί ονδεν άπό τον αν

&ρωπείον τρόπον αντήν λογιεΐβ&αι νποτοπηβαντες

Ρ 51 Β 103 έπαγγέλλονβι τι] μητρϊ ότι δη αντής 'Ιωάννης ο νιος

21 ηκοι. δείβαβα δε ή γννη μη ές τον άνδρα έκπνβτος &

δ λόγος γένηται, τον παΐδά οί ες όψιν έκέλενεν ηκειν.

22 έπεί τε είδε παραγενόμενον , των οίκείων τινί ένεχεί-

23 ριβεν, ωπερ αεί τά τοιαντα έπέχειν ειώ&ει. καϊ τρό

πω μεν ότω δ ταλαίπωρος ίξ άν&ρώπων ήφάνιβται

ονκ εχω είπείν, ονδείς δε αντόν άχρι δεϋρο Ιδεΐν ονδε ίο

άπογενομένης της βαβιλίδος εβχε.

24 Τότε καϊ ταις ^νναιξι βχεδόν τι άπάβαις τον τρό

πον διεφ&άρ&αι ζννέβη. έζήμαρτον γαρ ές τονς άν

δρας έζονβία τη πάβη, ον φεροντος ανταις κίνδννόν

τινα η βλάβην τοϋ εργον, έπεί καϊ οβαι μοιχείας άλοΐεν, ί5

αύται κακών άπα&εΐς έμενον, παρά δε την βαβιλίδα

αντίκα Ιοϋβαι άντίβτροφοί τε γενόμεναι καϊ δίκην ον

γεγονότων έγκλημάτων άντιλαχοϋβαι τονς άνδρας ύπή-

25 γον. περιήν τε αντοις άνεζελέγκτοις ον(Η την μεν

προίκα έν διπλαβίω άποτινννναι, μεμαβτιγωμένοις δε1 ζο

έκ τον έπϊ πλείβτον ές το δεβμωτήριον άπαχ&ήναι,

καϊ αν πάλιν τάς μοιχεντρίας έπιδεΐν κεκομψενμένας

τε καϊ προς των μοιχών αδεέβτερον λαγνενομένας.

των δε μοιχών πολλοϊ απ αντον τον εργον καϊ τιμής

26 έτνχον. διόπερ οί πλεΐβτοι το λοιπόν πάβχοντες προς 25

των γνναικών άνόβια εργα άβμενέβτατα άμαβτίγωτοι

βιωπΐ] εμενον, την παρρηβίαν ανταις τω μη πεφωρά-

β&αι δοκεΐν ένδιδόντες.

2 όίπο 6τ || 4 άπαγγέλλονβι Ρ 8 \\ 8 έπέχειν οο(3(1.] έπιβτέλ-

λειν 6(1(1. οηπι Αΐβπι., ίπίβΙΓα, οί. Ι 349, 10 || 16 ανται οοάά]

ανταϊ (μεν^> Εβίβΐίβ || 27 πεφορ&β&αι Ο



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 17. 109

Αύτη απαντα πρντανεύειν αντογνωμονοϋβα τά έν 27

τύ\ πολιτεία ήζίον. τάς τε γαρ αρχάς και ίερωβύνας

έχειροτόνει, εκεΐνο μόνον διερεννωμένη και φνλαββο-

μένη ένδελεχέβτατα, μη καλός η αγα&ός τις δ το άζίω-

5 μα μετιών εϊη, καϊ ονχ οίός τε οί έβόμενος ες τά

έπαγγελλόμενα ύπονργήβειν. και τονς γάμονς απαν- 28

τας τ?; &εία έζονβία τινϊ διωκεΐτο, τον τε γαμεΐν πρότε- Β 104

ρον ούδεμίαν αν&ρωποι έγγύην έκονβίαν πεποίηνται.

γννη γάρ έκάβτω έζαπιναίως έγίνετο, ονχ ότι δη [ες] 29

ίο αυτόν ^ρεβκεν, όπερ καν τοις βαρβάροις είώ&ει, άλλ'

8τι βονλομένη τι] Θεοδώρα εί'η. όπερ αν και ταις γα- 30

μονμεναις άνάπαλιν ζννέβαινε πάβχειν. άνδράβι γάρ

ζννιέναι ούδαμη έ&ελούβιαι ήναγκάζοντο. πολλάκις ίέ 31

καϊ την νύμφην έκ της παβτάδος άποβιβάβαβα λόγω

ΐ5 οΰίενί άννμέναιον τον ννμφίον άφηκε, τοϋτο μόνον

ξύν άκροχολία είποϋβα, ότι δη αντην άπαρέβκοι. όπερ 32

αλλονς τε πολλούς Ζδραβε καϊ Λέοντα, οβπερ ρεφερεν-

δάριος ήν την τιμην, καϊ Σατορνΐνον, τον Ερμογενονς

τον μαγίβτρον γεγονότος [έπϊ μνηβτη]. τούτω γάρ τω

20 Σατορνίνω ήν τις άνεψιαδή παρ&ένος μνηβτη, ελεν

&έριος και κοβμία, ηνπερ οί Κύριλλος ό πατηρ κατηγ-

γύηβεν Ερμογένονς τον βίον ήδη απολν&έντος. πε- 33

πηγνίας τε αύτοις της πα^ταίος τον ννμφίον κα&είρζεν,

2 «} Ο Ρ] οπι. 5 || 4 η άγα&ός οοάά.] κάγα&ός Κβϊβΐίβ

δ οί Ο Ρ] οπι. 5 || 7 τή &εία ίζονβία τινϊ οοάά.] απαντας αυτη

ό&νεία τινϊ έζονβία Κβϊβΐίβ, απαντας τ'η οίκεία έζονβία εΙ Αΐβπι.,

τοις γάμοις απαντα τά έπιτήδεια έξονβία Ρίοοοΐοβ, άη&εΐ έξον

βία τινϊ ΚΓη.β. Ι 7—8 τον τε γαμεΐν πρότεροι' βοήρβί] τότε γαμεϊν

πρώτον οοάά. , τότε προ τον γαμεΐν Αΐβπι., τον τε γαμεΐν τότε

πρώτον Ρίοοοΐοβ || 9 γάρ Ρ 8] οπι. Ο \ ές άβΐβνϊΙ Αΐβπι. || 12 γάρ

Ρ 8] οηι. Ο || 16 άκροχολία Ρ 8] άκροχειλία Ο || 17 Λέοντα

βΟΓϊρβϊ] λεόντιον οοάά., οί. ΠΙ 179, 3 || 17—18 ρεφερενδάριος Κΐ'αβ.]

ραιφερενδάριος οοάά. || 19 [έπϊ μνηβτ'ξ/] ίηοΐιιβί || 20 άνεψιαδή

Αΐβπι.] άνεψιά δή οοάΛ.
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ις τε την ί'τε'ραν παβτάδα ήχ&η, εγημέ τε κωκνων καϊ

34 οίμώζων οβον την Χρνβομαλλονς παΐδα. Χρνβομαλλώ

δε αντη πάλαι μεν όρχηβτρις έγεγόνει καϊ αν&ις εταίρα,

Ρ 52 τότί ί£ ξϋν έτερα Χρνβομαλλοΐ καϊ Ίνδαροΐ εν Παλα-

35 τίω την δίαιταν είχεν. αντί γαρ τον φαλλον καϊ της 5

έν &εάτρω διατριβης τή(δε) διωκονντο τα πράγματα.

36 ζνγκαταδαρ&ών δε δ Σατορνΐνος τϊ] νύμφη κάί διαπε-

παρ&ενενμένην ενρών ες τινα των έπιτηδείων έζήνεγ-

37 κεν οτι δη ονκ άτρητον γήμαι. οπερ έπει ες Θεοδώ-

Β 105 ραν ήλ&ε, τους νπηρέτα^ έκέλενεν άτε άποβεμνννόμενόν ίο

τε και όγκω&έντα ούδεν αύτφ προβηκον, μετέωρον

αί'ρειν, οία τα £ς γραμματιβτον φοιτωντα παιδία, ξαι'-

νονβά τε κατά των νώτων πολλας άπεΐπεν αντω μη

φλνάρω είναι.

38 Οία μέντοι και Ίωάννην τον Καππαδόκην ειργά- ΐ5

βατο έν τοίς εμπροβ&εν λόγοις έρρή&η. άπερ ανττ}

διαπέπρακται τω άν&ρώπω χαλεπαινούβη, οί)% νπερ

ων ές την πολιτείαν ημάρτανε (τεκμη'ριον δέ' των γαρ

ν^τερον δεινότερα ες τονς ύπηκόονς ίργαβαμένων ον-

δένα τοΰτο πεποίηται), άλλ' οτι τά τε άλλα τη γνναικϊ 20

καταντικρν ίτόλμα ίέναι και αντην ες τον βαβιλεα

διέβαλλεν, ωβτε αντη καϊ τον άνδρα έκπεπολεμωβ&αι

39 παρ' όλίγον έλ&είν. των γαρ αίτιων, οπερ νπεΐπον,

16 οί. Ι 186, 13. ΠΙ 15, 14

1 ?? τε οοάά.] δ? ί? Αΐβπι., <ο?> ?? τε ΚΓββ. || 2 οβον οοάά.]

(μέγιβτον) οβον Κβίβΐίβ, (άμήχανον) ίβον Κταβ., πιαΐίπι [όβον] |

Χρνβομαλλοϋς] οί. 8υίά. β. ν. Χρνβομαλλώ || 3 ίταίρά] ίτερα 6?,

8 ρΓ. πι. || 4 έτΕρα] ίταίρα Ο || 5 την 8] οπι. Ογ Ρ | φάλλυν οοά(1. ||

6 τγ(δε) Ά β* Αίβπι.] τη ΟΡ8 || 7 ξ.νγκαταάρα&ών 0; .ΡβυρβΓδΟΓ.

ίαρ. || 9 γήμαι ϋίηά.] γήμοι οοάά. || 11 τε .Ρθ] ΟΠΙ. Ο \ όγκω-

&έντα Ρϊοοοΐοβ] δρκω&έντα οοάά. || 13 τών νώτων ΟΡ] των ώμων

8 | άπεΐπεν οοάα.] έπεϊηεν Αΐβπι. || 19 δεινότατα 8\ 19—20 ονίένα

Μαΐίτ.] ούδεν οοάά. || 20 τή Ε.βϊβΐίβ] τά τε οοάά. || 22 άιέβαλεν Ρ
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ενταν&ά μοι μάλιβτα τάς άλη&εβτάτας άναγκαΐον

είπείν. ηνίκα τε αντον επ' Α]γύπτον κα&εΐρΐ,ε πε- 40

πον&ότα οβα μοι άμφ' αύτω προδεδηλωται, ούδ' ως

τινα ελαβε της τοϋ άν&ρώπον κολάβεως κόρον, άλλα

5 ψενδομάρτνρας επ' έκείνω διερεννωμενη ούδέποτε άνίει.

τέτραβι δε ενιαντοις ύβτερον Πραβίνονς εύρέβ&αι δύο 41

των εν Κνζίκω βταβιωτων ί'βχνβεν, οϊπερ των τω έπι-

βκόπφ έπαναβτάντων έλέγοντο είναι. καϊ αΰτούς &ω- 42

πείαις τε καϊ λόγοις καϊ άπειλαις (περιήλ&εν, ωβτε

ίο άτερος μεν) κατορρωδήβας καϊ ταις έλπίβιν επαρ&είς

το μίαβμα τοϋ φόνον ες τον Ίωάννην άνήνεγκεν. ό 43

$ί δή ετερος της άλη&είας άπ' εναντίας έλ&εΐν ούδαμη

εγνω, καίπερ ούτως εκ της βαβάνον κατατα&είς, ωβτε

οτι δη καϊ τε&νήζεται αύτίκα μάλα επίδοζος ην. δώ 44

υ δη τον μεν Ίωάννην τούτω δη τω παραπετάβματι

διαχρήβαβ&αι ονδεμια μηχανη ϊβχε, τοΐν δε νεανίαιν Β 106

τούτοιν χείρας τάς δεζιάς έτεμε, τοϋ μεν ότι ψενδο-

μαρτνρεΐν ούδαμη ήΰ'ελε, τοϋ δε οπως μη έπιφανης

ή επιβονλη ές το παν γένηται. τούτων δε ούτως εν 45

20 τω δημοβίω πραββομένων της αγοράς, <^1ονβτινιανος)

έποιεΐτο των πραββομένων μηδενος το παράπαν %ννεΐναι.

ιη '. "Οτι δε ούκ άν&ρωπος, αλλά δαίμων τις, ωβπερ Ρ 53

6 Μαΐ. 483, 17 || 22 οί. 79. 18 || 22—112,4 "Οτι—γίνεται] οτι

δΐ δαίμων ην αν&ρωπάμορφος ή Θεοδώρα, τεκμηριώβαιτο κτλ.

8ιιϊά. β. ν. τεκμήριον

5 άνίει ϋίηά.] άνίη οοάά. || 8—9 Ροτίαβββ βοΓϊΙ)βηάυιιι :

&ωπείαις τε \χαϊ] λόγων καϊ άπειλαΐς, ηιιοά βαβρβ ίηνβηϋιιΓ

ίη Ρΐαίοηίβ ΚΙοΓϊβ || 9—10 (περιήλ&εν ωβτε ατερος μεν) Β.άάϊάϊ]

οτο. οοάά., ΐαοιιηαπι ϊη(ϋΟανϊ* Αΐβπι., οί. 104, 16 || 13 οντως Ο Ρ]

οιη. 5 || 17 Ετεμε] άπέτεμε ΗβΓνγ., ίηιβ*Γα, οί. Νον. 134. οαρ. 13 !|

19 πάν (τ Ρ] οπι. θ || 20 (Ιονβτινιανός} αάάϊάί] οτα. βοάά. \\

21 έποιεΐτο] βπονδην έποιεΐτο Αΐβπι., άπείρητο Ρίοοοΐοβ, ιιίπιπι-

ςΐηβ ίπιβίΓ» | μηδενός οοάά.] μηδένα Αΐοπι., ϋίηά., ΙβαπΛ., ΚΓαβ.
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είρηται, άν&ρωπόμορφος ήν, τεκμηριώβαιτο άν τις τφ

μεγέ&ει βτα&μώμενος ων είς τονς ανθρώπονς κακών

2 εδραβεν. έν γαρ τω νπερβάλλοντι των πεπραγμενων

8 και ή τον δεδρακότος δύναμις ενδηλος γίνεται. το

μεν ονν μετρον ες τό ακριβες φράβαι των νπ' αντοϋ 5

άνηρημένων ονκ άν ποτε, μοϊ δοκεί, των πάντων τινϊ

4 η τφ &εώ δννατά εί'η. &αββον γάρ αν τις, οίμαι, την

πάβαν ψάμμον έζαρι&μήβειεν η οβονς ό βαβιλενς

οίτος άνηρηκε. την δε χώραν επι πλεΐβτον διαρι&μού-

μενος, ηνπερ έρημον των ένοικούντων ζνμπεπτωκεν ίο

είναι, μνριάδας μνριάδων μνρίας φημϊ άπολωλέναι.

5 Λιβύη μεν γάρ ές τοβοϋτον διήκονβα μετρον οντως

άπόλωλεν ώβτε δδόν ίόντι πολλην άνδρϊ έντνχεΐν

ύ χαλεπόν τε και λόγον άξιον είναι. καίτοι Βανδίλων

μεν των οπλα άρχην αίρομένων ένταν&α μνριάδες ι5

όκτώ έτνγχανον ονβαι, γνναίων δε και παιδαρίων και

7 &εραπόντων αντων τίς αν είκάβειε μετρον; Λιβύων

δε των εν ταις πόλεβιν ώκημενων τά πρότερα καϊ

γήν γεωργούντων εργαβίαν τε την κατά &άλαββαν

Β 107 εργαζομενων, οπερ μοι αντόπτη έπι πλεΐβτον γεγονέναι 2ο

τετύχηκε, πώς αν τις το πλη&ος διαρι&μεΐβ&αι ικανός

εί'η των πάντων αν&ρώπων; τούτων δε πολλώ ετι

7—11 &άββον—άπολωλέναί] οϋ. 8ιικΙ. β. ν. &αββον, ηοη-

ηηΐΐίβ νβΛϊβ οπιίβδίβ

2 £? 8ιιίά. || 4 ίνδηλος] εϋδηλος 8υίά. || 5 φράβαι 8] οτα. ΘΡ\\

6 δοκεϊ Όίηά.] δοκή οοάϊ. || 7 5)] {£ μη Εβίβέβ | είη] είναι βάά.

οΐΐπι Αΐβπι., Γηΐβίτα | αν 8ιΐϋ.] οπι. οοάά. || 8 δβον?] οβον Ρ||

10 ξνμπέπτωκεν (τ Ρ] ξ.ννέπεβεν 8 || 11 άπολωλέναι 8ιιίά.] άπο-

λωλεκέναι οοάά. || 12 Αιβνη—διήκονβα βοπρβί] Λιβύην—άιήκον-

βαν οοάά. | οντω Ο Ρ || 13 άπολώλεκεν Εβίβΐίβ || 14 βανδίλλων

6γΡ II 15 αρχήν αίρομένων δοΓΐρβϊ] άργνριονμένων αοάά., αναι-

ρομένων Α1βπι., Άρτι αίρομένων Ρίοοοΐοβ || 17 τίς αν Εβϊβΐίβ] τί-

βιν Ο Ρ, τίβιν αντών 8 \ λνβίων Ο || 20 οπερ] ωνπερ Κη>β. ||

21—22 των πάντων άν&ρ. ιχανός είη Ο'
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πλείονς Μανρούβιοι ηβαν ένταν&α, οίς δη άπαβι ζνν

τε γνναιξί και γόνω διεφ&άρ&αι ζννέβη. πολλονς δε 8

αν \τη] καϊ 'Ρωμαίων βτρατιωτων και των αντοις εκ

Βνζαντίον έπιβπομένων ή γη έκρνψεν. ωβτε ει τις

δ μνριάδας αν&ρώπων εν γε Λιβύη πεντακοβίας Ιβχνρί-

ζεται άπολωλέναι, ονκ 'άν ποτε τω πράγματι, οϊμαι,

διαρκώς εϊποι. αί'τιον δε Ζτι Βανδίλων εύ&νς ήββη- 9

μένων ονχ οπως κρατύνηται την της χώρας έπικρά-

τηβιν έπιμελές οί έγίνετο, ονδ' οπως οί ή των άγα&ών

ίο φνλακή εν τω άβφαλεΐ εννοια των κατηκόων εί'η

προννόηβεν, αλλα Βελιβάριον αντίκα μελλήβει ούδεμιφ

μετεπέμπετο, τνραννίδα οί ούδαμό&εν προβήκονβαν

έπεγκαλέβας, οπως το έν&ένδε διοικούμενος κατ' ε'ξοιι-

βίαν Λιβύην καταπιών όλην ληΐζηται.

ΐ5 Τιμητάς άμέλει της γης εύ&νς επεμπε και φόρονς 10

έπετί&ει πικροτάτονς τινάς ον πρότερον οντας. και

τών χωρίων προβεποιεΐτο, ει τι αριβτον ην, και ΐΛρεια-

νονς των έν όφίβιν αντοις μνβτηρίων είργε. και ταίςΐΐΡ54

βτρατιωτικαις βνντάζεβιν νπερήμερος ήν, καΧ αλλως

ϊο τοις βτρατιώταις έγεγόνει βαρύς. έζ ων αϊ βτάβεις

φνομεναι τετελεντήκαβιν είς όλε&ρον μέγαν. ον γάρ 12

μένειν έν τοις κα&εβτωβί ποτε ί'βχνεν, άλλα ζνγχείν

τε και αναπολονν έπεφύκει πάντα.

Ίταλία δε ονχ ήββον η τριπλαβία Λιβύης οϋ^α 13

35 έρημος άν&ρώπων πολλω μαλλον έτι ή έκείνη παν

α οί. Ι 452, 6

3 αν Κβϊδΐίβ] αντη οο(1(1., αντον Αΐβπι. || 3—4 έκ βνξαντίω 8 |

4 έπιβπωμένων Ρ 8 \ ή γη Ο Ρ] έν γη 8 \\ 5 γε 8 ] τε ΟΡ || 8 κρα

τννηται ΚΓαβ.] κρατννεται οοάά. \\ 9 έγίνετο Ρ || 11 μελλήβει Ρ8]

μελύβαι Ο || 15 εύ&νς Ρ8] οτιι. (? || 18 — 19 και—βνντάξεβιν

βοΓϊρβί] κάν—δννάμ.εβιν οοάά., οί. 137, 21. 148, 21 || 19 νπερή-

μερος Αΐβπι.] ΰπερήμενος οο(1(1. | 25 ίτι η βοΓϊρβί] η ίτι οοάά.

ΡΒΟΟΟριϋβ, βά. Ηλνιτγ. ΠΙ. ΐ. 8
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ταχό&ι γεγένηται. ωβτε δη μέτρον των κάνταϋ&α

14Β108 άνηρημένων έγγν&εν ή δήλωβις έβται. (η) γάρ αίτία

των έν Ίταλία ζνμπεπτωκότων ήδη μοι εμπροβ&εν

δεδιήγηται. απαντά τε γάρ οβα έν Λιβύη, κάνταν&α

15 αντω ήμαρτή&η. καϊ τονς καλονμενονς λογο&έτας 5

προβεπιπέμψας άνεχαίτιβέ τε καϊ διέφ&ει,ρεν εν&ύς

16 άπαντα. κατέτεινε δε ή Γότ&ων αρχή προ τοϋδε τοϋ

πολέμον ίκ Γάλλων της γης αχρι των Λακίας δρίων,

17 ού δη πόλις τό Σίρμιόν έβτι. Γαλλίας μεν ονν καϊ

Βενετίων γήν την πολλήν Γερμανο"! έβχον, έπειδή ίο

18 άφίκετο ες Ίταλίαν δ 'Ρωμαίων βτρατός. Σίρμιον δε

καϊ τά εκείνη χωρία Γήπαιδες κατέχονβιν, άπαντα.

μέντοι βνλλήβδην εΙπεΐν άν&ρώπων παντελώς ερημα.

19 τονς μεν γάρ δ πόλεμος, τούς δε νόβος τε καϊ λιμός

20 διεχρήβαντο, ά δη ιω πολεμω επεο~&αι πέφνκεν. Ίλ- 15

λνριούς δε και Θράκην ολην, εϊη ί' αν εκ κόλπου

τοϋ Ιονίον μέχρι ες τά Βνζαντίων προάβτεια, έν τοις

Ελλάς τε καϊ Χερρονηβιωτων ή χώρα έβτίν, Ονννοί

τε και Σκλαβηνοι και "Ανται βχεδόν τι ανά παν κατα-

&έοντες έτος, εξ οΰ Ίονβτινιανος παρέλαβε την 'Ρω- 2ο

μαίων αρχήν, άνήκεβτα έργα είργάβαντο τονς ταύτη

21 άν&ρώπονς. πλέον γάρ έν έκάβτη έββολΐ] οίμαι τ)

κατά μνριάδας εϊκοβιν είναι των τε άνηρημένων καϊ

ήνδραποδιβμένων ένταν&α 'Ρωμαίων, (ωβτε} την Σκν-

3 οί. II 301

2 έγγν&εν Ρ 8] οπι. Ο \ <ή> &ά(ϋ(1ϊ4ί Αΐβπι. || 4 απαντά τε]

τε άβΐβνϋ Κβίβΐίβ || 8 &χρι ΟΡ] μέχρι 8 || 9 γαλίας Ο || 11 «ίί Ρ\\

12 χωρία] παιδία βηρβΙβοΓ. χωρία Ογ || 17 μέχρις ές 8 || 18 Χίρρο-

νηβιωτών ΚΓη,β.] χερρόνηβος των οοάά. , Χερρονηβιτων Αΐβω. ||

22 έββολή Κ&Ιϊτ.] έκβολή οοάά., έμβολή Αΐβπι. || 24 <<»(ΓΤί> Ε(1(1ϊ-

άϋ Εβϊβκβ
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&ων ερημίαν άμέλει ταύτης πανταχόβε της γης ζνμ-

βαίνειν (εϊναι^>.

Τά μεν ονν εν Λιβύη τε και Ενρώπη κατά τον 22

πόλεμον ζννενεχ%έντα τοιαϋτα εβτι. Σαρακηνοϊ δε

5 τονς εώους 'Ρωμαίονς έκ της Αϊγύπτον μέχρι των

Περιίίδος ορίων πάντα τοΰτον τον χρόνον διηνεκώς Β 109

κατα&έοντες ούτω δη ένδελεχέβτατα κατειργάβαντο,

ωβτε όλιγαν&ρωπότατα ζύμπαντα έγεγόνει τα εκείνη

χωρία, και ον μηποτε άν&ρώπω, οϊμαι, δννατά εβται

ίο το μέτρον των ούτως άπολωλότων διερεννωμένφ εύ-

ρέβ&αι. Πέρβαι τε καϊ Χοβρόης τετράκις μεν έμβάλ- 23

λοντες ές την άλλην 'Ρωμαίων άρχην τάς τε πόλεις

κα&εΐλον και τονς άν&ρώπονς ονς αν λάβοιεν εν τε

πόλεβι ταις άλιβκομέναις και χώρα εκάβτη τονς μίν

ΐ5 κτείνοντες, τούς δε ξύν αντοΐς έπαγόμενοι, ερημον

την γην κατεβτήβαντο των ένοικούντων, ηπερ αύτούς

έπιβκήψαι ζννεπεβεν. ί'ξ ον δε καϊ είς γην την Κολ- 24

χίδα έβήλκβαν, αύτοίς τε καϊ Λαζοίς και 'Ρωμαίοις

διαφ&είρεβ&αι μέχρι δεϋρο ζνμβαίνει.

2ο Ον μέντοι ούδε Πέρβαις ί) Σαρακηνοΐς ί) Ούννοις 25

η τω Σκλαβηνών γένει η ιών άλλων βαρβάρων τιβίν

άκραιφνέβιν έκ 'Ρωμαίων της γης ζννηνέχ9η άπαλ-

λαγηναι. ε*ν τε γαρ ταις έφόδοις καϊ πολλω ετι μαλ- 26

λον εν τε πολιορκίαις καϊ ζνμβολαις έναντιώμαβι Ρ 55

4 οί. Αππηϊ&ιι. Μβ.Γοβΐΐ. XIV 4

2 ζεΐναι) αάάϊάϊ, ο£. Η^ 2, ρ. 38 Ι| 3 έν οπι. Ρ || 5 τής ϋϊηά.]

γης οοαά. || 10 το μέτρον Ο Ρ] τω μετρώ 8 | οντως ϋίηι1.] οντω

αοάά. || 11 τετροΜις βοηρβϊ] τρ1? οοάά., οί. Ι 268, 16 || 15 αυτοΐς

ΚΓαβ.] αίτοΐς οοάά. || 18 εβήλαβαν] έβέλαβαν Ρ 8, είβέλαβαν Ο,

είβήλαβαν οοιτβχϊί ϋίηά. || 19 δίϋρο μέχρι 8 || 20 η 2 Ο Ρ] καϊ 6 |

οΰνοις Ο Ρ || 21 τώ Ρ 8] το Ο \ Σκλαβηνών Αΐβπι.] βκλαβών Ο,

βκλαβώνων Ρ 8 || 22 έκ Αΐβπι.] ί? οοάά.
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πολλοίς προβεπταικότες ονδέν τι ήββον ζννδιεφ&άρη-

27 βαν. ον γάρ 'Ρωμαΐοι μόνον, άλλα και βάρβαροι

βχεδόν τι πάντες της Ίονβτινιανοϋ μιαιφονίας άπώ-

28 ναντο. ήν μεν γάρ [τε] και Χοβρόης αντός τε πονη

ρος το ή&ος καϊ, ως μοι εν λόγοις εί'ρηται τοίς κα&ή- 5

κονβι, τάς μεν αΙτίας αύτω τοϋ πολέμον οδε παρείχετο

29 πάβας. ον γάρ ήζίον τοις καιροίς έναρμόζειν τάς '

πράζεις, άλλ' άπο καιροϋ πάντα είργάζετο, ίν μεν

ειρήνη καϊ βπονδαΐς έζαρτνόμενος άει νω δολερώ έπι

τούς πέλας πολέμον αίτίας, εν δε τω πολέμα» άναπεπτω- ίο

κώς τε ούδενι λόγω και την των εργων παραβκενην

Β 110 όκνηρώς αγαν δια φιλοχρηματίαν ποιούμενος , άντί τε

βπονδης της περϊ ταϋτα περιβκοπων μεν τά μετέωρα,

περιέργος δε άμφι τη τοϋ &εοϋ φύβει γινόμενος, κοά

ούτε τον πόλεμον με&ιεις, τω μιαιφόνος τις και πα- ΐ5

λαμναΐος είναι, ούτε περιεΐναι των πολεμίων ο'ιός τε

ων, τω μη τά δέοντα ύπο βμικρολογίας περιεργάζεβ&αι.

30 ταύτη τε (αν)τοϋ βαβιλεύοντος η γη ζύμπαβα εμπλεως

3 οί. Α£β.11ι. 332, 1 || 5 οί. Ι 118, 7 || 7—8 ον—είργάξετο] οϊί.

8ιιίά. β. ν. ήξίον || 8—10 έν—αίτ]ας] έν μεν είρηνιχαΐς βπονδαΐς

έξαρτώμενος χτλ. 8υϋ. β. ν. έζαρτήβας || 10—12 έν δε—ποιού

μενος] ο δε έν τφ πολ. κτλ. 8ιιίά. β. ν. άναπεπτωκώς || 16—17

οϋτε ΛίρίίΓναι—περιεργάξεβ&αι] ούδε περιεΐναι κτλ. 8αίά. 8. ν.

περιεΐναι

2 ρωμαϊοι. 8] ρωμαίων Ο Ρ || 3 της—μιαιφονίας Κβίβΐίβ] τη

μιαιφονία αοάά. || 4 [τε] ϊηοΐιιβί] τοι ΚβΐβΪβ βί ΚταΙ., ΐιϊο ίαπιβη

αάηοίαί: ,,άβΐβή φΐοφΐβ ροββϋ" || 5 ως Αΐβπι.] ος οο(1ά., <ίο-

λερ) 0£, <ώ?> ΚΓβ,β. || 6 αντω Αΐβπι.] αντων οοάά. || 8 απο αοάά. |

πάντα] παντός 8ιιϊά. || 9 έξαρτνόμενος Αΐβπι.] έζαρτονμενος οοάά.,

έξ.αρτώμενος 8ιιϊά. || 15 οϋτε Όίηά.] ούδε 6γ Ρ, μη δε 8 | πόλεμον

Εβϊβΐίβ] πολίμιον οοάά. || 15 16 παλαμναΐος Ρ8] τνραννικός €γ\\

16 οϋτε ϋίηά.] ούδε οοάά. | πολεμικν 8 || 17 περιεργάξεβ&αι οοάά.]

έργάξεβ&αι Βχάά. || 18 (αύ^τον Κβϊβΐίβ] τον οοϋ.
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αϊματος άν&ρωπείον εκ τε 'Ρωμαίων καϊ βαρβάρων

βχεδόν τι πάντων διαρκως γέγονε.

Ταύτα μέντοι κατά τον πόλεμον πανταχό%Ί (γης) 31

της 'Ρωμαίων ζνλλήβδην είπεϊν νπό τοϋτον τον χρό-

ό νον ζννηνέχ&η γενέβ&αι. τα δε κατά βτάβιν εν τε 32

Βνζαντίω και πόλει εκάβτη ζννενεχ&έντα διαρι&μού-

μενος ονκ έλάββω άν&ρώπων φόνον ταύτη ζνμβήναι

ή κατά τον πόλεμον οί'ομαι. τον γάρ δικαίον και 33

της δμοίας έπιβτροφής επϊ τοις άμαρτανομένοις ως

ίο ηκιβτα όντων , αλλα κατεβπονδαβμένον τω βαβιλεΐ

&ατερον τοίν μεροΐν μάλιβτα ήβνχίαν ονδε &άτεροι

ήγον, άλλ' οι μεν τω έλαββοϋβ&αι, οί ίέ τω &αρβείν

ες άπόγνωβίν τε και άπόνοιαν αεί έβλεπον, καϊ πή

μεν ά&ρόοι έπ' άλλήλονς Ιόντες , πη δε κατ όλίγονς

ΐ5 μαχόμενοι, η και κατ' άνδρα ε'να τάς ενεδρας, αν

οντω τύχοι, ποιούμενοι ές δύο και τριάκοντα ένιαντούς

ονδένα άνιέντες καιρον αντοί τε είργάζοντο άλλήλονς

άνήκεβτα εργα καϊ προς τής τω δήμω έφεβτώβης άρ

χής ως τά πολλα διεφ&είροντο. ή μεντοι τίβις των 34

20 άμαρτανομένων έκ τον έπϊ πλεΐβτον ές τούς Πραβίνονς

έγίνετο. ετι μην και ή ες τονς Σαμαρείτας και τούς

καλονμένονς αιρετικούς κόλαβις φόνον ενέπληβε την

'Ρωμαίων άρχήν. ταντα δε μοι όβον εν κεφαλαίω 35

είρήβ&αι απομνημονεύεται ταννν, έπεί μοι ίκανως Β 111

25 όλίγω εμπροβ&εν δεδιήγηται.

24 οί. 72 ββ.

3 <7%> ΚταΙ || 6 ξ.ννενεχ&έντα Ο Ρ] οω. £ || 11 8άτεροι

€τ Ρ] &άτερον 8 \\ 13—14 πη—πη ΰίηά.] πή—πή οοάά. || 17 αλ

λήλονς Θ Ρ] οπι. β || 18 ίργα Ο Ρ] οπι. 5 || 19 διεφ&είροντο 8]

όιεφ&είρετο ΟΡ\\ 20 είς Ο || 21 έγίνετο Ο Ρ] έγένετο 8 | μην

ϋίη(3.] μεν οοάά. || 22 φόνον Ρ 8] φόνον Ο || 24 άπομνημονεύε

ται Ρ ίί?] άπομνημονεύεβ&αι (τ
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36 Ταντα μεν κατά τον εν βώματι γενόμενον δαίμονα

τετύχηκε γενέβ&αι ες πάντας αν&ρώπονς, ώνπερ τάς

αίτίας αντός άτε βαβιλενς καταβτάς εδωκε' καϊ οβα

μέντοι κατακεκρνμμενη δννάμει καϊ φνβει δαιμονια

37 διειργάβατο άν&ρώπονς κακά, έγώ δηλώβω. τούτον 5

γάρ 'Ρωμαίων διοικονμενον τά αράγματα πολλά καΐ

άλλα πά&η ζννηνεχ&η γενέβ&αι, απερ οί μεν τη τον

πονηρον δαίμονος τί]δε παρονβία Ιβχνρίζοντο και μη-

χανΐ] ζνμβήναι, οι δε αύτον το &εΐον τά εργα μιδήβαν

άποβτραφέν τε από της 'Ρωμαίων αρχής, χώραν δαί- ίο

μο(ϊ4 τοις παλαμναίοις ενδεδωκέναι ταντα διαπράζαβ&αι

3ΒΡ66τηδε. "Εδεββαν μεν γάρ Σκιρτός έπικλύβας δ ποταμός

μνρίων δημιονργός τοις έκείνη άν&ρώποις βνμφορών

γεγονεν, ως μοι εν τοις οπιβ&εν λο/οις γεγράψεται.

39 Νεΐλος δε άναβάς μεν ηπερ εϊώ&ει, χρόνοι;; ίί ονκ ΐ5

άποβάς τοις κα&ήκονβι, (δεινά^ τινας των ωκημένων

είργάβατο εργα, άπερ μοι καϊ πρότερον δεδιήγηται.

40 Κύδνος δε Ταρβόν περιβαλλόμενος βχεδόν τι πάβαν

12 Μαΐ. 418, 8. Τηβορη. Ι 171, 18. Ειιίΐ^Γ. IV 8. ΟβάΓβη.

Ι 639. 21. Ζοηω. III 268. Ζαοη. 154. 4. Μϊοη. Β^Γ. 180 ββ. ΟηΓοη.

Εάβκβ. ρ. 129. &απιβΓ, Αη. ΡαΓ. II 319 || 14 γεγράψεται] άβ

Β.βάΐΐ. II οαρ. 7, 2 || 17 δεδιήγηταί] II 423 β. οί. Ιοαηηββ άβ Νί-

οϊιι 513 || 18 Κύδνος] οί. άβ αβύϊί. V οαρ. 5, 14. Μίοη. Β^Γ.

ρ. 194. Βατ-ΗβΙ)Γ. 84

1 ταντα] <^καΐ^> ταΰτα ΚβϊβΐΣβ || 2 ί$ πάντας άν&ρώπονς τε-

τύχ. γενέβ&αι Ρ || 3 χαϊ 5βα] οβα Εβϊβΐίβ || 4 δννάμει Ο Ρ, 8 ρΓ. πι.

οοιτ] διανοία 8 ρΓ. πι. || 5—6 τούτον—διοικονμένον Αΐβπι.] τού

τω—διοιχονμένω οο(1(1. || 7 αλλα] άλλόχοτα Κβϊδΐίβ || 10 άποβτρα-

φίν τε Αΐβω.] άποβτραφέντα οο4(1. || 12 "Εδεββαν ϋίηά.] ίδεβαν

οοάά. | βκνρτός Ο || 13 ξ,νμφορών 8 || 14 δπιβ&εν βοπρβϊ] %μ-

ηροβΰεν οοάά., οί. Η7 3, ρ. 172 || 16—17 (δεινά\ τινας τ. ωχ.

είργ' ίργα Κταβ.] τίνα (οοηίοϊο κενά) των ώκημενων είργάβατο

ίργα οο(1(1., τινά των ων.. εΐργ. ίρημα Εβίβΐίβ, δεινά τονς ωκη-

μένονς είργάβατο Ιργα Αΐβπι. || 18 περιβαλόμενος Ρ \ παβαν

Αΐβπι.] πάβας οοάά.
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ημέρας τε αντήν έπικλύβας πολλας ον πρότερον άπέβτη

εως αυτήν άνήκεβτα κακά έδραβε. βειβμοί δε Ιίντιό- 41

χειάν τε κα&εΐλον τήν της έφας πρώτην και Σελεύ-

κειαν, ηπερ αντής έκ γειτόνων οίκεΐται, και την έν

5 Κίλιζιν έπιφανεβτάτην Άνάζαρβον. αΐς των (Ι-νν)απο- 42

λωλότων άν&ρώπων το μέτρον τίς αν διαρι&μεΐβ&αι

δννατός εί'η; προβ&είη δε αν τις τά τε "Ιβωρα καϊ

ΪΑμάβειαν, ή πρώτη έν Πόντω ετνγχανεν ονβα, Πολν-

βοτόν τε την έν Φρνγία και ην Πιβίδαι Φιλομηδην

ίο καλοϋβι, Λύχνιδόν τε την έν Ήπειρώταις καϊ Κό- Β 112

ριν&ον, αϊ δη πολναν&ρωπόταται έκ παλαιον ήβαν.

ταύταις γαρ άπαζαπάβαις νπό τοντον τον χρόνον 43

βειβμώ τε καταπεβεΐν και τοις φκημένοις βχεδόν τι

παβι ζννδιολωλέναι τετνχηκεν. επιγενόμενος δε και ό 44

ΐ5 λοιμός, ον πρόβ&εν έμνήβθ'ην, την ήμίβειαν μάλιβτα

των περιγινομενων αν&ρώπων άπήνεγκε μοίραν. το- 45

βοντων μεν άν&ρώπων έγένετο φ&όρος, Ίονβτινιανον

πρότερον 'Ρωμαίοις διοικονμένον την πολιτείαν και

νβτερον την αντοκράτορα άρχήν έχοντος.

2—3 άντιόχηάν] Μαΐ. 419, 5. 442, 18. Εηα£Γ. IV 5. Νϊοβρη.

08.ΐΐ. ΧνII 3. ΟτΕπιβΓ, Αη. ΡαΓ. II 109. 320. ΟβάΓβη. Ι 641, 1.

646,5. Ιοαηηββ άβ Νϊοϊιι 504 β. Οηιοη. Εάβββ. 132. ϋοοΐ^βη βί

ΙιΆηά , Ιοαηηίβ βρίβοορί Ερΐιββϊ οοππηβηίαΓΠ (1β Ι>ββ.ίίβ οπβηία-

ΐίΙ)Πβ, ΑπιβίβΓΛαπι 1889, ρ. 224 ββ. Ζαοη. 154, 81. Τηβορη 1 172, 1.

10. 30. 177, 22 || 3—4 Σελενχειαν] Μαΐ. 421, 14. ΙΟαηηββ άβ Νϊοϊυ

505 || 5 Άνάξαρβον] Μαΐ. 418, 6. Τηβορη. Ι 171, 14. Ειια£Γ. IV 8.

ΖοηβΓ. IIΙ 268. Νϊοβρΐι. 0αΐΐ. ΧνΠ 3. ΟβάΓβη. Ι 639, 20 || 8 Άμά-

βειαν] Μβ,ΐ. 448, 3 || 10—11 Κόριν&ον] Μαΐ. 418,4. Τηβορη. Ι

168, 10. ΟβάΓβη. Ι 638, 15. Ειια£Γ. IV 8 || 15 οί. Ι 249, 8

2 ίως 8] ως (τ Ρ \\ 5 Ιίνάξαρβον] άνάβαρξον 8 | αίς] (έν)

αϊς βάά. οχιτα Αΐβπι. || 5—6 (ζνν)απολωλότων βοΗρβϊ] άπολωλοτων

οοάά., οί. νβΓβ. 14 || 6 άν&ρωπων Ρ 8] οπι. <? || 7 ίέ] ί' Ρ\\

8 έν Πόντω οπι. Ρ || 9 φιλομιδήν Ρ8 || 10 λύχνιάόν (χ Ρ] λύχνων 8\\

15 λοιμός] λιμός 8 ρΓ. ω.
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ι&'. "Οπως δε και τά χρήματα άφείλετο άπαζά-

παντα έρών ερχομαι, όψιν ονείρον νπειπων πρότερον

ηνπερ κατ' άρχάς της Ίονβτίνον βαβιλείας των τινι

2 έηιφανών Ιδείν ζννηνέχ&η. έφη γαρ οι δοκεΐν εν τω

όνείρω έβτάναι μέν πον εν Βνζαντίω παρά την της 5

&αλάββης ήιόνα, τ) δη Χαλκηδόνος καταντικρύ έβτιν,

δραν δε τοντον κατά τον εκείνη πορ&μόν έβτωτα

3 μέβον. καϊ πρωτον μεν [τοι] το ύδωρ της &αλάββης

αντόν έκπιείν ολον, ωβτε οί'εβ&αι το λοιπόν αντόν

έπι της ηπείρον έβτάναι, ούκετι τοϋ πορθμοΰ ταύτη ίο

έπιόντος, επειτα (δε) ύδωρ αλλο ρύπον τε πολλοϋ

και φορντοϋ γέμον, βρύβαν Ιξ ύπονόμων εκατέρωθεν

οντων, ένταν&α γενέβ&αι, και αντό μεν τοϋτον έκ

πιείν άμα, γνμνόν τε αύ&ις έζεργάβαβ&αι τοϋ πορ&

μοϋ χώρον. ΐ5

4 Ή μεν τοϋ όνείρον οψις έδηλον τοιαϋτα. Ίονβτι

νιανός δ\ οντος, ήνίκα οι δ &εΐος Ίονβτΐνος τη^ν βαβι-

λείαν παρέλαβε, χρημάτων δημοβίων έμπλεων την

5 πολιτείαν εύρεν. ΙίναβτάβΊος γάρ προνοητικώτατός τε

αμα καϊ οίκονομικώτατος πάντων αντοκρατόρων γενό- βο

μενος, δείβας οπερ έγένετο, μη οί ό τήν βαβιλείαν

Β 113 έκδεπόμενος χρημάτων νποβπανίζων ί'βως τονς κατη-

Ρ 57 κόονς ληΐξηται, χρνβοϋ τονς &ηβανρούς απαντας κατα-

6 κόρως έμπληβάμενος, τον βίον ζννεμετρήβατο. ούβπερ

22 χρημάτων κτλ.] χρημάτων τε νποβπανίξων τονς ύπηκόονς

έληίξετο διιίά. β. ν. νποβπανίξων

3 Ίονβτίνον βοπρβί] Ιονβτινιανον οοάά., οί. Η^ 2, ρ. 38 β.

8 τοι ϊηοΐιιβί || 9 έκπιεΐν οτιι. 8 || 10 τανττ] Αΐβπι.] ταντα οοάά.

11 <ίί> αάάϊίϊ || 12 φορντον Ρ8] φωρντον Ο || 14 τί] ιϊί Κιαβ.

17 ίϊ οπι. 8 || 20 οίκονομικωτατος 5] οίκονομητικώτατος Ο Ρ

24 βννεμετρήβατο 8
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απαντας "Ιονβτινιανός ως τάχιβτα διεβπάβατο, πη μεν

&αλαββίοις οίκοδομίαις λόγον ούκ έχούβαις, πή δε τη

ες τονς βαρβάρονς φιλότητι' καίτοι φή&η αν τις αν

τονς βαβιλεΐ £ς αγαν άβώτω έβομένω έτων εκατον

5 επαρκέβειν. ίβχνρίζοντο γαρ οι τοις &ηβανροις τε και ι

ταμείοις και αλλοις απαβι τοις βαβΊλικοις χρήμαβιν

εφεβτωτες, Άναβτάβιον μεν 'Ρωμαίων ετη πλεον ί\

επτά και εικοβιν αρ'ί,αντα διακόβια και τριβχίλια χρν-

βοϋ κεντηνάρια εν δημοβίω άπολιπεΐν. έπϊ μέντοι 8

ίο Ίονβτίνον ετη έννέα την αντοκράτορα αρχήν έχοντος,

τοντον Ίονβτινιανοϋ ζύγχνβίν τε και άκοβμίαν τη

πολιτεία προβτριψαμένον, τετρακιβχίλια κεντηνάρια ες

την βαβιλείαν είβκομιβ&ηναι ούδενϊ νόμω, και τούτων

άπάντων ούδ' δτιοϋν άπολελεΐφ&αι, άλλ' ετι περιόντος

ΐ5 Ίονβτίνον προς τοϋδε τοϋ αν&ρώπον δεδαπανήβ&αι

ήπέρ μοι έν τοις εμπροβ&εν εί'ρηται λόγοις. απερ γαρ 9

αύτός έν τω παντι χρόνω βφετερίζεβ&αί τε ού δέον

καϊ άναλοϋν ί'βχνβεν, ούδ' αν τινα λόγον η λογιβμόν

η μέτρον φανήναι μηχανή τις ούδεμία έβτίν. ωβπερ ίο

20 γάρ τις ποταμός άένναος ές ήμέραν έκάβτην έκδηιού-

16 οί. 51, 7. ΙυβΜηίαηιιπι οοηβιιΐβπι αηηο 521 ρβοαηίαπι

ρτοίιιάίβββ (ϋοϋ Μη.Γοβΐΐ. Οοπι. αά α. 521 || 19—122, 1 ωβπερ—νπη

κόονς] δ δε Ίονβτινιανός ωβπερ ποταμός κτλ. 8υίά β. ν. άένναον

1 τάχιβτα Ο Ρ] ταχύτητα 8 || 1—2 πη—πη Όϊηά.] πή—πΐ]

Ρ 8, ποΐ—ποΐ Ο || 3—4 φη9η αν τις (αυτούς Κβϊβΐιβ) αντό βαβιλεΐ

ές ΜειΐίΓ., άή&ης (άή& Ο Ρ) * * αν τις αντοϋ βαβιλείαις οοάά. \\

6 αλλοις απ. τοις 0Ο(1(3.] τοις αλλοις απ. Αΐβπι. | 7 Άναβτάβιον

ΚΓ»β.] άναβταβίον ΰοάά. || 8 αρξαντα 8] αρξ.αντος Θ Ρ || 9—12

έν δημοβίω—κεντηνάρια Ρ 8] οπι. Ο || 12—43 ίί την βαβιλείαν

Ο Ρ] έν τοΐς βαβιλείοις 8 || 14 ϊτι Αΐβπι.] ότι οοάά. || 15 Ιονβτίνον

Αΐβπι.] Ιονβτινιανοΰ οοάά. || 16 λόγοις εί'ρηται Ο || 18 άναλοϋν

Αΐβπι.] άναλογονν οο(1(1. || 19 η μέτρον 5] ημέτερον Ο Ρ | φάναι

Ληί φήναι Κβϊβΐίβ, φανήναι οοάά. | έβτίν ΟΡ] ην 8 || 20—122, 1

έκάηιούμενος χατεληΐξετο] έδτ/ον τε χαϊ έληίξετο 8υίά. | έκδηιού-

μενος Αΐβπι.] ένδηιονμενος οοόΐά.
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μενος κατεληΐζετο τονς ύπηκόονς, έπερρει δε απαντα

τοις βαρβάροις εν&νς * *.

11 Πλοντον οϋτω τον δημόβιον εύ&ύς έκφορήβας έπϊ

τονς κατηκόονς το βλεμμα ηγε, πλείβτονς τε αντίκα

τάς ονβίας άφείλετο άρπάζων τε καϊ βιαζόμενος ούδενϊ 5

λόγω, των έγκλημάτων τε ούδαμή γεγονότων νπάγων

τονς εύδ'αίμονας εν τε Βνζαντίω καϊ πόλει εκάβτι]

δοκονντας είναι, καϊ τοις μεν πολν&εΐαν, τοις δε

Β 114 δόζης έν Χριβτιανοΐς ονκ όρ&ής αϊρεβιν, τοις δε

παιδεραβτίας, ετέροις ΐερών γνναικών ερωτας, η άλλας ίο

τινάς ον &εμιτάς μίζεις, άλλοις βτάβεως άφορμήν, η

μέρονς Πραβίνον βτοργην, η ες αντόν ύβρίζειν, ί)

δνο.αα δτιοϋν άλλο επενεγκων, η κληρονόμος αντό

ματος τοις τετελεντηκόβιν η και περιοϋβιν, αν οντω

τνχοι, [γινόμενος] άτε έβποιητός προς αντών γενό- ν>

12 μενος. αϊ γαρ δη βεμνόταται των πράζεων αύτω

τοιαϋται ηβαν. οπως δε καϊ την γενομένην έπ' αντόν

βτάβιν, Ύξν Νίκα εκάλονν, διοικηβάμενος παβι κληρο

νόμος τοις έκ βονλής εν&νς γέγονεν η"δη μοι εναγχος

δεδιήγηται, καϊ οπως της βτάβεως πρότερον ονκ ολίγων «ο

αντός Ιδία εκάβτον την ούβίαν άφείλετο.

13 Τονς δε βαρβάρονς απαντας ούδένα άνιείς καιρόν

χρήμαβιν έδωρεΐτο μεγάλοις, εωονς τε καϊ έβπερίονς

11—13 αλλοις— έπενεγκών] Άλλοις—βτοργην Ίονβτινιανός

έπενεγκών άνήρει 8ιιϊά. β. ν. Πράβινον χρώμα || 19 οΓ. III 79, 9

2 Εύ'9"ϋς οπι. Ρ, ροβί 8ΰθ'ΰ£ βραίίυπι ναοιιιιπι ββί ίτίιιπι ίβΓβ

νβΛοπιπι ϊη Ο Ρ, Ό.ΏΪΏ.Β νβΛί ίη 5, ίοΓίαβββ βχοίάΘΓιιηί: η ρο-

&ίοις τιβϊ &αίαββίοις. οί. ίηΐτα 123, 10 || 11—12 η μέρονς (τ Ρ]

ήμερον 8 || 12 νβρίξειν] νβριν νβΐ νβριβιν Εβίβΐ£6 || 15 γινόμενος

ατε έβποιι]τος προς αυτών Ρ5] οπι. (?, ϊηοΐιιδί γινόμενος || 18 τ)ν

νίχα Β, οοΓΓ., Αΐβπι.] ήνίχα Ο Ρ 8, 8. ρΓ. πι. || 20 πρότερον ον'κ.

ολίγων Ρ 8] ουκ ολίγων πρότερον α

.
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προς τε άρκτον και μεβημβρίαν, άχρι ές τονς έν

Βρεττανίαις φκημένονς καϊ γης πανταχό&ι της οίκον-

μένης τά ε&νη, ώνπερ ονδε οβον άκοήν πρότερον

εί'χομεν, άλλα πρώτον Ιδόντες είτα τον γένονς ονομα

5 εγνωμεν. αντοί τε γαρ πνν&ανόμενοι το τον ανδρος 14

ή&ος έπ' αντόν δη έκ πάβης γης ζννέρρεον ές Βν-

ξάντιον. καϊ ος ούίίμια όκνήβει, άλλ' νπερηδόμενός 15

τε τω εργω τούτω, καί τι καϊ ερμαιον είναι οίόμενος

τον μεν 'Ρωμαίων εζαντλεΐν πλοντον, βαρβάροις δε

ίο άν&ρώποις η ρο&ίοις τιβΐ &αλαββίοις προίεβ&αι, αεϊ

κα&' εκάβτην αύτων εκαβτον ζνν άδροις χρήμαβιν

άπεπέμπετο. ταύτη τε οί βάρβαροι άπαντες κύριοι 16

τοϋ 'Ρωμαίων παντάπαβι γεγένηνται πλούτον, η τά

χρήματα προς τοϋ βαβιλέως κεκομιβμένοι η ληΐζόμενοι

ΐ5 την των 'Ρωμαίων αρχήν, η τονς αίχμαλώτονς άποδι- Ρ 58

δομενοι, η την έκεχειρίαν άπεμπολονντες, την τε τοϋ

όνείρον όψιν, ής άρτι έμνήβ&ην, ες τοϋτο τω Ιδόντι Β 115

άποκεκρίβ&αι τετύχηκε. καϊ άλλονς μέντοι έπιτεχνή- 17

βαβ&αι της των κατηκόων λεηλαβίας τρόπονς ί'βχνβεν,

90 οΐπερ ες όβον ό\>ΐ/ατ0ς αν εί'ην αντίκα μάλα λελέζον-

ται, δι' ων ονκ ά&ρόας, άλλα (κατα) βραχν τάς πάν

των οΰοΥαί ληΐζεβ&αι διαρκώς εβχε.

κ'. Πρώτα τω δήμω [οί] έπαρχον έν Βνζαντίω έκ

1 αρκτον Ο Ρ] αρκτονς 8 \ &χρις ές 8 \\ 2 βρετανίαις Ρ8\\

3—4 τά ϊ&νη, ωνχερ ονδε οβον άκοήν πρότερον είχομεν βοπρβί]

ωνπερ τά ί&νη ούδε οβον άιιοή πρότερον είχομεν οοάϊ., τά ί&νη,

απερ, ονδε οβον αχοχι, πρότερον ε'ίδομεν Κβίβίβ || 4 είτα] οντω Ρ\\

6 βννέρρεον 8 || 7 νπερηδόμενός Ρ ρΓ. πι. οοΓΓ.] ύπερειδόμενός

Ο, Ρ ρΓ. πι., 5 || 9 τον Αΐβπι.] των βοάά. || 11 χρημαβιν] βχήμα-

βιν Ρ || 13 τον Αΐβπι.] των (}8, τον των Ρ \ παντάπαβι Ρ] άπαν-

τάπαβιν Ο, απαβι 8 ρΓ. πι., παντ ίη πιαΓ^. ρι. πι. αάβοήρίυπι

ββί ]| 14 κεκομιβμένοι] χαι κομιβμένοι 8 || 16 έγκεχειρίαν Ο ]| 18 μεν

τοι Ο] μέντι Ρ 8 || 21 (χατα) &άά\άϋ Αΐβπι. || 23 δήμω οί οοάά.]

οί άβϊβνϋ ΜαΗΓ. Ι έν βνξαντίω Ρ 8] οω. Ο ^^.
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τοϋ έπι πλεΐβτον έφίβτη, δς δη εμελλε τοις τά πωλη

τηρια έχονβι πόρον ένιανβίον έν&ένδε διαλαγχάνων

ες την έζονβίαν αντοΐ>ς έμβιβάζειν τον τά ίονια οπη

2 βούλοιντο άποδίδοβ&αι. και περιεβτήκει τοις τηδε

άν&ρώποις ώνεΐβ&αι τά έπιτήδεια, τριπλαβίονα μεν 5

καταβαλλομένοις τιμήματα, οτω δε αν δια ταντα έπι-

3 καλοΐεν, ούδαμή έχονβι. μέγα τε το από τον εργον

βλάβος ήγείρετο. μέρος γαρ της βαβιλείας τοϋδε φερο

μένης τον πόρον πλοντεΐν άπ' αντοϋ ή τω πράγματι

4 έφεβτωβα αρχή ή&ελε. το δε έν&ένδε οί' τε της αρχής ίο

νπηρέται της αΙβχράς ταύτης ύπονργίας έπειλημμένοι

καΐ οι τά πωλητήρια εχοντες της τοϋ παρανομεΐν

έζονβίας δραζάμενοι άνήκεβτα έργα τονς τότε ώνεΐβ&αι

δεομένονς είργάζοντο, ονχ Ζβον [πολλα ειρηταϊ] πολ-

λαπλάβια τά τιμήματα κομιζόμενοι, αλλα καϊ δολώβεις ΐ5

έν τοις ώνίοις μηχανώμενοι άμν&ήτονς τινάς.

5 "Επειτα δε πολλα καταβτηβάμενος τά καλούμενα

μονοπώλια τήν τε κατηκόων βωτηρίαν άπεμπολήβας

τοις το άγος τοϋτο ένεργολαβείν αξιοΰ^ιν, αύτος μεν

τίμημα τοϋ έργον τούτον άντιφορτιβάμενος άπηλλάβ- 20

βετο, τοις δε αντώ ζνμβεβληκόβι παρείχετο τήν έργα-

ΰΒΐΐΰβίαν η βούλοιντο διοικήβαβ&αι. όπερ άπαρακαλύπτως

ήμαρτάνετο καν ταις άλλαις άπάβαις άρχαις. βαβιλέως

γάρ μοίράν τινα ον πολλήν άει των φωρίων κομιζο-

2 πόρον ένιανβίον βοτϊρβϊ] πόρον ένον Ο, πόρον ένον Ρ8,

πόρον ένιανβιον Κβίβΐίβ || 3 όπη Ο Ρ] οποι 8 || 4 περιειβτήκει Ο\\

13 ώνεΐβ&αι οτα. Ρ || 14—15 [πολλά εί'ρηται] πολλαπλάοια βοΓίρδϊ]

πολλά (πολλαϊ Ο, πολλοί Ρ) εί'ρηται πολλαπλάοια οοάά., ως εί'ρη

ται πολλαπλάοια βάά. οιιπι Αΐβπι., εί'ρηται πολλαπλάβια νίάβϊιιτ

ίη πιαΓ£. αάηοΙαβββ ΐΛΓβΓίιιβ οοάϊοϊβ αΓοΐιβί^ρί || 19 αγος] αργος

8 || 21 βνμ.βεβληκόβι 8 || ϋ2 \\ Ο Ρ] εί 8 || 24 άεΐ ροβί γαρ ροηίί

βί ροδί πολλην οταϋϋϊ (?
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μένον αϊ τε άρχαϊ άπ ' αντοϋ και οι πράγματι έφεβτω-

τες έκάβτω άδεέβτερον τονς βφίβι παραπίπτοντας

έληΐζοντο. ωβπερ δε ούχ ικανων οί ες τοντο ονβών 7

των πάλαι διατεταγμενων άρχων, ετέρας δύο έπι ττ\

5 πολιτεία έπετεχνήβατο., καίτοι απαντα μετήει πρότερον

τα έγκλήματα ή τω δήμω έφεβτωβα αρχή. άλλ' οπως 8

αεί πλείονς τε οι βνκοφάνται είεν καϊ πολλφ έτι

&άββον των ονδεν έπταικότων άν&ρώπων τα βώματα

αίκίζοιτο, ταύτας δη τάς άρχάς έπινοείν έγνω. καϊ 9

ίο αύταΐν τήν ετέραν μεν τοις κλέπταις δή&εν τω λόγω

έπέβτηβεν, ονομα ταύτη έπι&είς πραίτωρα δή(μων)'

τύ\ δε δή ετέρα τούς τε παιδεραβτοϋντας ες άει τίν-

ννβ&αι και γνναιζίν ον νό/ίψα μιγννμένονς έπήγ-

γελλε, καϊ εί' τω τά ες το &εΐον ούκ όρ&ως ήβκηται,

ΐ5 δνομα ταύτη έπι&εις κοιαιβίτωρα. δ μεν ονν πραίτωρ 10

ει τινα έν τοις φωρίοις λόγον πολλοϋ ά%ια ενρε,

ταϋτα δη τω αντοκράτορι άποφέρειν ήζίον, φάβκων Ρ 59

ούδαμή φαίνεβ&αι τονς τούτων κνρίονς. ταύτη τε 11

χρημάτων άει των τιμιωτάτων διαλαγχάνειν ο βαβιλεύς

20 είχεν. δ δε δη κοιαιβίτωρ καλούμενος τούς παρα-

πεπτωκότας κατεργαζόμενος, α μεν βούλοιτο, (βαβιλεΐ)

έφερεν, αύτος δε ούδεν ήββον «τλοντει τοΐ$ άλλο-

τρίοις ούδενϊ νόμω. οι γαρ δη τούτων των άρχών 12

11 Μαΐ. 479, 19. Ιοαηηββ Ι^άυβ 265, 5. Νον. 13, οαρ. Ι β*

Νον. 80, οβρ. 1

3 ονχ ΐχανών οί Ρ 8] οί ονχ ιχανών Ογ || 8 άν&ρώπων Ρ 8]

οπι. Ο \ τά Ο Ρ] τά τε 8 \\ 11 άήζμων) βοπρβί] άή(μον) Αΐβω.,

9ή οοά(1. οί. Νον. 13, οαρ. 1 χαϊ τή μεν ημετέρα φωνή ριαβ-

ΪΟΓββ ρΐβΙ)ίβ .ηροβαγορενύβ&ωβαν, τ'η άε ίλλαδι τανττ] «αϊ κοινή

πραίτωρες άήμων || 14 ονχ οπι. ι? || 19 άεϊ] αϊ Ο \ διαλαγχάνειν

Αΐβπι.] άιαλαν&άνειν οοάά. || 21 (βαβιλεΐ} αάάίάί] οω. οοάά.,

οί. 140,10
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ύπηρέται ούτε κατηγόρονς έπήγοντο ούτε μάρτνρας

χών πεπραγμένων παρείχοντο, άλλα διηνεκες πάντα

τοϋτον τον χρόνον άκατηγόρητοί τε καϊ ανεζέλεγκτοι

ώς λα&ραιότατα έντνχόντες έκτείνοντό τε και άφηροϋντο

τά χρήματα. 5

13 Β 117 "Τβτερον δε δ παλαμναΐος ούτος ταύταις τε και τη

τω δήμω έφεβτώβι) άρχη πάντων δμοίως έπιμελεΐβ%'αι

των εγκλημάτων έπέβτελλεν, έρίζειν βφίβι προς άλ

λήλονς είπών όβτις αντων πλείονς τε και &άββον

14 διαφ&είρειν ΐκανος είη. καϊ αύτων ένα μεν αύτον ίο

εύ&ύς έρέβ&αι φαβΊν, ήν ές τονς τρεις τίς ποτε δια-

βάλλοιτο, τίνος αν αντών ή τοϋ πράγματος διάγνωβις

εί'η' τον δε ΰπολαβόντα φάναι, οβτις αν αύτων προ-

15 τερήβας τούς αλλονς φ&άνοι. αλλα και τήν τοϋ

κοιαίβτωρος καλονμένην αρχήν διέ&ετο ούδενϊ κόβμω, ΐ5

ήβπερ διαφερόντως έπεμελοϋντο οί πρότερον βεβαβι-

λενκότες, ως είπεΐν, άπαντες, όπως τε τά άλλα εμπειροι.

και βοφοϊ [καϊ] τά ές τονς νόμονς μάλιβτα εΐεν οί

ταύτην διαχειρίβαντες καϊ χρημάτων ίι«φανώς άδωρό-

τατοι, ώς ονκ ανεν μεγάλον όλέ&ρον τοιίτον γε τη ϊο

πολιτεία: γενηβομένον, εί'περ οί ταύτην τήν αρχήν

έχοντες ή απειρία τινϊ έχοιντο η φιλοχρηματία έφεΐντο.

16 ό ί£ βαβιλεύς ούτος πρώτον μεν έπι ταύτης Τριβω-

νιανον κατεβτήβατο, ούπερ τά επιτηδεύματα έν τοις

1 οϋτε—οϋτε ϋίηά.] ούδε—ουδε οοάά. \ χατηγόρονς 5] κατ'

άρχάς χατηγόρονς ΟΡ || 3 άχατηγόρητοί Αΐβιη.] χατήγοροι οοάά.,

άχατήγοροί ΚΓ»β. || 4 λα&ραιότατα Αΐβπι.] λα&ραιότατοι οοάά. |

έκτείνοντό οοάά.] έκτεινόν Κπιδ. || 10 διαφ&είρειν Αΐβπι.] διαφέ-

ρειν οοάά. || 13 αυτων] αντόν Ρ\\ 14 φ&άνοι] φάνοι Ο || 16 έπε

μελοϋντο Ρ] έπεμ.ελ&ντο Ο, έπεμέλοντο 8 \\ Π τε τα] τά τε

Κβϊβΐίβ || 18 [καϊ] ίηοΐιιβϊ || 20 γε οπι. Ρ || 21 είπερ Αΐβπι.] οίπερ

Ο ρτ. ια.., ονπερ Ο οοΓΓ., Ρ5
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έμπροβ&εν λόγοις διαρκως εί'ρητο. έπεϊ δε δ Τριβω- 17

νιανός ε'ξ άν&ρώπων ήφάνιβτο, μοίραν μεν αντοϋ της

ονβίας άφείλετο, καίτοι παιδός τέ οί άπολελειμμένον

καϊ πλή&ονς έκγόνων, (έπεΐ) έπεγένετο τω άν&ρώπφ

5 ή τέλειος ήμερα τον βίον, Ίοννιλον δε Λίβνν γένος

έπι της τιμής κατεβτήβατο ταύτης, νόμον μεν ούδε

οβον άκοήν εχοντα, έπεί ούδε των ρητόρων τις ήν,

γράμματα δε Λατινα μεν έζεπιβτάμενον, Ελληνικών

μέντοι ενεκα ούδε πεφοιτηκότα προς γραμματιβτοϋ Β 118

ίο πώποτε, ούδε τήν γλώββαν αντήν έλληνίζειν δννά-

μενον (πολλάκις άμέλει φωνήν Ελληνίδα προ&νμη&είς

άφεΐναι προς των νπηρετούντων γέλωτα ώφλεν), ες

δε τήν αΙβχροκέρδειαν δαιμονίως έβπονδακότα, ος γε

γράμματα μεν τά βαβιλέως εν δημοβίω άπεμπολών ώς

ΐ5 ήκιβτα κατεδύετο. ενός δε βτατήρος χρνβον ενεκα 18

τήν χείρα όρέγειν τοις έντνγχάνονβιν ούδαμή ώκνει.

ονχ ήββόν τε ή επτά ένιαντών χρόνον τοντον ή «ολι- 19

τεία τον γέλωτα ώφλεν. έπει δε καϊ Ίούνιλος ές το 20

μέτρον τοϋ βίον άφίκετο, Κωνβταντΐνον έπι νοϋδε

2ο τοϋ αζιώματος κατεβτήβατο, νόμων μεν όντα ούκ άμε-

1 οί. Ι 126, 10 || 17 επτά ένιαντων] Οιιπι ΐπβίοπα αΓΟο.ηΕΐ

8ΟΓίΙ)βΓβίυΓ αηηο 550, Ιηηίΐιιβ ππΐβπι. φΐϊ βυοοββββΓαί Ττϊ&οπίαηο,

ίυπι ϊαπι ββρίβπι αηηΟβ φΐαββίοήβ πιηηβιβ ίιιηοίιιβ ββββί, ββφΐϊ-

Ιιιτ Τηβοηίαηιιπι ιιοη ροβί αηηιιπι 543 πιΟΓίιιιιπι ββββ; ιωπιο

οοηϊοίο υηο αιιί οοπιρΐτίηβιιβ Εηηίβ αηίβ ΐιοο ίβπιριιβ βηΐϋ άβ-

Οβββίδββ, ΟΠΙΙχ βΧ 6ΐ8, φΐαβ ΡΓΟΟΟρίΠβ ΗϊΟ ΠΜΓαί, ΟΟΐΐΐ£αίτχΙ 0ΟΠ-

βίίΐηίίηιιηι α. 550 ϊαπι αΐϊφΐαηίαπι ίβωροήβ φΐαββίοΓβπι ίυϊβββ.

1 εί'ρητο οοάά.] εί'ρηται Αΐβπι. || 4 (έπεϊ) Β.άάϊάί] οπι. οοάά.,

οτ' Ρϊοοοΐοβ, ων Κβίβΐίβ, οί. Η^ 2, ρ. 40 || 5 Λίβνν Εβϊβΐίβ] Ιι-

βνην οοάά. || 6 νόμον Ο Ρ] νόμ.ον 8 || 7 'όβον Ρ 8] ος Ο || 8 Λα

τϊνοι Αΐβπι.] λάντινα (?, Ρ ϊη οοηίβχίιι, λατινιιιά Ρ ίη πιαΓ^.,

λάτινα 8 || 9 οΰίί Αΐβπι.] ονάεν οοάά. || 10 γλώτταν Ο || 12 ώφλε

Ο || 15 κατεάνετο Ρϊοοοίοβ] χατεδίετο οοάαΐ. , κατίβδεϊτο ΒβϊβΐΕβ
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λέτητον, νέον δε κομιδή καϊ ονπω άγωνίας ίικανιχής

ές πείραν έλ&όντα, κλεπτίβτατον δε καϊ άλαζονικώτα-

21 τον άν&ρώπων άπάντων. ούτος Ίονβτινιανώ πο&εινό-

Ρ 60 τατός τε αγαν καϊ φίλτατος έν τοις μάλιβτα έγεγόνει,

έπεί και δι' αντον κλέπτειν τε καϊ δικάζειν άει ό 5

22 βαβιλενς ούτος ούδαμή άπηςίον. δώ δη χρήματα

μεγάλα χρόνον ολίγον Κωνβταντινος εβχε και νπερ-

φνεΐ τινι κόμπω έχρήτο, άεροβατων τε καϊ πάντας

άν&ρώπονς περιφρονών, καν μεν τινες αντω πολλα

βονλοιντο χρήματα προέβ&αι, ταντα δη κατατι&έντες ιο

των οί πιβτοτάτων τιβΐ τά βφίβΐν έβπονδαβμένα

23 κατορ&ονν ί'βχνον. αντω μέντοι έντνχεΐν η ζνγγε-

νέβ&αι των πάντων ούδενϊ γέγονε δννατόν, ότι μή

ές βαβιλέα δρόμφ ίόντι ή άπαλλαββομενω έν&ένδε

ον βάδην, αλλά βπονδη τε καϊ τάχει πολλω τον μή ι5

τινά οί άκερδή άβχολίαν τούς προβιόντας προβτρί-

βεβ&αι.

κα'. Ταϋτα μϊν ονν τηδε' βαβιλεΐ τώδε είχε. προς

Β 119 ί£ τον των πραιτωρίων έπάρχον άνά παν ετος πλέον

ή τριάκοντα κεντηνάρια προς τοις δημοβίοις έπράβ- 2ο

2 βετο φόροις. οις δη όνομα το άερικόν επιτέ&εικεν,

εκεΐνο, οΐμαι, παραδηλων, ότι δη ού τεταγμένη τις

ονδε ζννει&ιβμένη ονβα ή φορά έτνγχανεν αντη, άλλα

τύχη τινϊ ωβπερ έζ αέρος άεί αντήν φερομένην έλάμ-

8—9 άεροβατών—περιφρονών] έκ τον άριβτοφάνονς ϊλαβε

τοντο . τό τον άριϋτοφώνονς ένταν&α λέγει' άεροβατώ καϊ περι

φρονώ τον ηλιον Ρ ϊη πιαΓ^., οί. ΑήβίορΙι. ηιιβ. 225

5—6 χΧέπτειν—ονδαμή] 6 βαβιλενς οντος κλέπτειν τε καϊ

δικάξειν ονδαμή Ρ | ό βαβιλενς οντος άεϊ €γ || 10 κατατε&έντες

Ρ || 13 δννατόν γέγονεν 8 || 18 ταντα Ρ8] ταύτην Ο \ βαβιλεϊ]

τώ βαβιλεΐ Ρ || 21 έπιτέ&εικεν Ρ, Εβίβΐίβ] έπιτέ&ηκε Ο, έπιτέ-

8"ψιεν 5
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βανε, δέον τής πονηρίας της αύτον ταϋτα έπικαλεΐν

εργα. ών δη τω ονοματι οί επϊ της άρχής τεταγμένοι 3

άδεέβτερον αεί ταις ες τοί)<? κατηκόονς ληβτείαις

έχρώντο. καϊ ταντα μεν τω αντοκράτορι άποφέρειν 4

5 ήζίονν, αύτοί δε πλοϋτον βαβιλικόν περιεβάλλοντο

ούδενί πόνω. ώνπερ Ίονβτινιανός έπιβτροφήν ούδε- 5

μίαν έδικαίον ποιεΐβ&αι, καιροφνλακών όπως, έπειδάν

τάχιατα πλούτον τι μέγα περιβάλωνται χρήμα, έγκλημα

ό τι δη αντοις έπενεγκών άπροφάβιβτον ά&ρόον αΰτοίς

ίο άφαιρεΐβ&αι την ονβίαν ΐκανός εϊη. οπερ κάί Ίωάννην

τον Καππαδόκην είργάβατο. απαντες ονν άμέλει οβοι 6

της τιμής νπό τον χρόνον τοΰτον ελαμβάνοντο πλού-

βιοι έζαπιναίως ονδενϊ γεγένηνται μέτρω, δνοίν μεντοι

χωρϊς, Φωκά τε, ούπερ έν τοις έμπροβ&εν λόγοις

ΐ5 έμνήβ&ην ατε τον δικαίον ες το άκρο'τατον επιμελητοϋ

^ε^ονάτος' κέρδονς γαρ δτονοΰν ούτθ£ δ άνήρ έν τω

αζιώματι κα&αρός έμεινε, καϊ Βάββον, ος δη έν χρόνω

τω νβτέρφ την αρχήν έλαβεν. ώνπερ ονδέτερος ένιαν- 7

τον διαβώβαβ&αι την τιμήν έβχεν, άλλ' (ατέ) αχρεΐοί

80 τε καϊ τοϋ καιροϋ το παράπαν αλλόκοτοι μηνων πον

ολίγων τοϋ άζιώματος έ'ξω γεγένηνται. ϊνα δε μη το 8

κα&' έκαβτόν μοι διηγονμένω ατελεύτητος δ λόγος εϊη,

14 Φωκά] οί. Ι 127, 3. Ρΐιοοαβ βιαί βΐϊπβ Οαίβή. οί. Ιοαη-

ηββ Ιιγάαβ 267, 5. ΟΐιΓΟη. Ραβοΐι. Ι 621, 9. Μαΐ. 449, 5. Τΐίβορίι.

Ι 180, 16 || 17 Βάββον] οί. Οβοτ^' Οοά. άβ Εβά. ΟΡ 90

3 λτ;βτείαις ϋϊηά.] ληβτίαις Ο 8, ληϊβτείαις Ρ || 5 ήζίονν

Αΐβπι.] ήξίον οοάά. || 8 περιβάλωνται Ρ, Εβϊβΐίε] περιβάλλωνται

8, περιβάλλονται Ο \ έγκλημα Ρ 8] οπι. (? || 9 αντοΐς] αντονς

οοηίοϋ Κιαβ. || 10 καϊ Ρ θ] οω. Ο || 12 την τιμήν Αΐβπι. | νπό

Κβϊβϊβ] νπερ αοάά. | έλαμβάνοντο βοήρβί] έλάμβανον οοάά., έλα

χαν Κβϊβΐίβ || 18—19 ένιαντώ 8 || 19 άλλ' (&τε) δοπρβϊ] άλλ'

οοάά., οί. Η^ 2, ρ. 41 || 21 το] πιαΐϊπι τό (αγος) ααί τοντο

Ρβοοορπτβ. βά. Η λ ιι γ χ. ΠΙ. ΐ 9
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Β 120 ταϋτα καν ταις άλλαις έπράββετο ταΐς έν Βνζαντίφ

άρχαις.

9 Πανταχό&ι μέντοι της 'Ρωμαίων άρχής δ Ίονβπ-

Ρ 61 νιανός έποίει τάδε. τούς πονηροτάτονς των άν&ρώπων

άπολεζάμενος διεφ&άρ&αι άπεδίδοτο τάς αρχάς βφίβι 5

10 χρημάτων μεγάλων. βώφρονι γάρ άνδρϊ η ζννέβεως

δπωβτιονν μεταλαχόντι εννοια ονδεμία έγένετο χρή

ματα οίκεΐα προΐεβ&αι, εφ' ω δη τονς ούδεν ήδικη-

11 κότας ληΐζηται. τοϋτό τε το χρνβίον προς των

ζνμβαλλόντων κεκομιβμένος ές την έζονβίαν αύτονς ίο

12 ένεβίβαζε τοϋ τονς κατηκόονς πάντα έργάζεβ&αι. άφ'

ων εμελλον τάς χώρας αύτοις άν&ρώποις άπολονντες

13 άπάβας πλούβιοι το λοιπον ί^ί^'9'αι αντοί. οί ί£ τάς

των πόλεων τιμάς επϊ τόκοις άδροις τιβιν άπο τής

τραπεζης δεδανειβμένοι και τω άποδεδομένω άπαρι&μή- ΐ5

βαντες, έπειδη έγίνοντο έν ταις πόλεβι, παβαν κακοΰ

Ιδέαν ες τονς αρχομενονς άεί ένδεικνύμενοι ούκ άλλον

τον έν έπιμελεία κα&ίβταντο (η) οπως τοις χρήβταις

τά ώμολογημένα τελέβειαν καϊ αντοι το λοιπον έν

τοις πλονβιωτάτοις τετάζονται, ονκ εχοντος αύτοίς η

κίνδννόν τινα ή νβριν τοϋ εργον, φεροντος δε τι καϊ

δόζης μάλλον, οβω καϊ πλείονς των βφίβι παραπεπτω-

κότων ονδενϊ (λόγω) άποκτείναντες ληΐζεβ&αι ϊβχνον.

14 το γάρ τοϋ φονέως τε και ληβτοϋ όνομα ές τό τοϋ

15 δραβτηρίον αύτοις άποκεκρίβ&αι ζννεβαινεν. οίο'υς 25

3 άρχής Ρ 8] γής Ο | ό Ο Ρ] οπι. 8 || 4 των Ο] οπι. Ρ8\\

5 αηίβ διεφ&άα&αι νίάβίυτ βΐίφΐίά βχοίάϊβββ. Ββϊβΐίβ || 9 ληΐξη

ται. Αΐβπι.] ληίξεται οοάά. || 11 ένεβίβαξε] βεβίβαξε 8 | πάντα Ρ8'\

πάντας (τ || 12 αντοΐς άνΦρωηοις Αΐβπι.] αντών αν&ρωποι οι

αοάά. || 16 έγένοντο Ο || 18 <}}> βάάίάϊί Δΐβπι.] οπι. οοάά. || 20 τε-

τάέ'ονται ϋίηά.] τετάξ.ωνται οοάά. || 21 τι Ρ8} τοι Ο || 23 ονδενϊ

(λόγφ) Αΐβπι. || 24 τί οπι. Ρ
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μεντοι των εχόντων άρχάς %β&ετο πλοντω άκμάζοντας,

τοντονς δη βκήψεβι βαγηνεύβας εύ&νς απαντα βνλ-

λήβδην άφηρείτο τα χρήματα.

Μετά δε^ νόμον τονς τάς αρχάς εγραψε μετιόντας 16

5 όμννναι ^ μήν κα&αρονς άπο πάβης κλοπής βφάς

αντονς εβεβ&αι, καϊ μήτε τι δώβειν τής αρχής ενεκα Β 121

μήτε λήψεβ&αι. αράς τε πάβας έπέβαλεν, οβαι προς 17

των παλαιοτάτων ώνομαβμέναι είβϊν, ήν τις των γε-

γραμμένων εκβαίη. αλλά τον νόμον τε&έντος ονπω 18

ίο ένιαντόν αντος μεν των γεγραμμένων καϊ καταραμένων

όλιγωρήβας, καϊ τής νπερ τούτων αΙβχννης αδεέβτερον

τά τιμήματα των αρχών ονκ εν παραβύβτω, άλλ' ές

το ί^μό^ιον τής ά^ορας επραττεν. οί ίέ τάς άρχάς 19

ώνΐ]μένοι διώμοτοι μαλλον ή πρότερον πάντα έβνλων.

ΐ5 "Τβτερον δε και άλλο τι έπετεχνήβατο ακοής κρεΐβ- 20

βον. των άρχων, αβπερ άζιωτάτας εν τε Βνζαντίφ

και πόλεβι ταις αλλαις ωετο είναι, ονκέτι άπεμπολεΐν

εγνω ηπερ τά πρότερα, μιβ&ωτονς δε διερεννώμενος

έχειροτόνει, τάζας αντοίς ο τι δη μιβ&αρνονντας άπο-

2ο φέρειν αντω τά φώρια πάντα. οί δε την μίβ&ωβιν 21

κεκομιβμένοι αδεέβτερον ζνμφορήβαντες εκ πάβης γής

απαντα έφερον και περιήρχετο μιβ&οφόρος έζονβία

τω τής αρχής ονόματι καταληΐζομένη τονς νπηκόονς.

όντως δ βαβιλενς άκριβολογούμενος τον απαντα χρό- 22

5 Νον. 8 οαρ. 7

1 πλοντω ΟΡ] πλούτον 8 || 2 δη 8] δε ΟΡ \ απαντα Αΐβπι.]

απαντας οοάά. || 5 βφάς οπι. Ρ || 8 παλαιοτάτων] παλαμ.ναιοτά-

των 8 || 14 πρότερον Ο Ρ] πρότεροι 8 || 15—16 κρεΐττον Ρ ||

16 των] των (γαρ) ^ΛΓαΐιΐβΓ || 19 ο τι οοάά.] ατε Ρίοοοίοβ, ΚΓαβ.,

ίηιβΙΐα || 19 δη μ.ιβ&αρνοϋντας Αΐβπι.] διαμιβ&αρνονντας οοάά. ||

20 φώρια Ρίοοοΐοβ] χωρια οοάά.
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νον έκείνονς έφίβτη τοις πράγμαβιν οϊ δη πάντων

κατά τον άλη&ή λόγον μιαρώτατοι ήβαν, άεί τε το

23 Ρ 62 κακον τοΰτο Ιχνηλατων κατετύγχανεν. ήνίκα ούν άμέλει

τούς πρώτονς πονηρούς έπϊ της άρχής κατεβτήβατο ές

φως τε αύτων ή της δννάμεως έζονβία την κακοτρο- 5

πίαν έζήνεγκεν, έ&ανμάζομέν γε οπως δη κακότητα

24 τοβαντην άν&ρώπον φύβις εχώρηβεν. έπεί δε αύτούς

οί χρόνω τω αρχάς έκδεζάμενοι πολλω τα περιόντι

παρελάν ί'βχνβαν, διηποροϋντο προς άλλήλονς οι

αν&ρωποι οντινα τρόπον οί πρόβ&εν πονηρότατοι ίο

Β 122 δόζαντες τοβοντω παραλόγω άτε αντοϊ καλοί και

άγα&οϊ γεγονότες εν τοις βφετέροι,ς έπιτηδεύμαβι, προς

των έπιγενομενων ήββή&ηβαν, αύ&ίς τε οί τριτοι τούς

δεντερονς ύπερηκόντιβαν πονηρία τη πάβη, και μετ'

έκείνονς ί'τεροι τοις των έγκλημάτων καινοτομήμαβιν ΐ5

25 ονομα χρηβτόν τοις φ&άβαβι προβετρίψαντο. μηκννο-

μένον τε τοϋ κακοϋ παβιν έκμεμα&ηκέναι τω έργω

ζννέβη δτι δη τοις άν&ρώποις έπ' απειρον μεν ή πο

νηρία φύεβ&αι εί'ω&ε, μα&ηβει δε των προγεγενη-

μένων έκτρεφομένη και τη της παρρηβίας έί,ονβία ές 20

το λνμαίνεβ&αι τοις παραπίπτονβιν εξαγομένη ές το-

βόνδε άει έζικνεΐβ&αι δοκεί ες όβον δύναται η των

βλαπτομένων βτα&μαβ&αι δόζα.

26 'Ρωμαίοις μεν ουν τά γε άμφι τοις άρχονβι ταντί)

πη είχε. Πολλάκις δε και Ούννων πολεμίων βτρατω 25

ανδραποδίβαβί τε και ληΐβαμένοις την 'Ρωμαίων αρχήν

6 χακότητα] ιαβϋτα. (ές) χακότητα || 7 έχωρηβε Ρ || 10 πονη-

ρώτατοι (τ || 13 έπιγενομένων Ρ8] έπιγενηβομένων €γ || 14 νπερη-

κόντηβαν Ο || 15 χαινοτομήμαβιν] παρανομήμαβιν 8ρτ. ω. || 17 τώ

£ργω τούτω 8 || 20 παρρηβίας Ρ] παρηβίας 8, παρονβίας 6? ||

25 οΰνων Ο
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οί Θρακών τε καϊ Ιλλνριών βτρατηγοί βεβονλενμένοι

άναχωροϋβιν έπι&ήβεβ&αι άπεπήδηβαν, έπεϊ βαβιλέως

Ίονβτινιανοϋ γράμματα είδον, άπεροϋντα βφίβι την

ες τονς βαρβάρονς έπί&εβιν, άναγκαίων αντών ες

5 ζνμμαχίαν 'Ρωμαίοις όντων επϊ Γότ&ονς ί'βως η έπϊ

αλλονς πολεμίων τινάς. και απ αΰτοΰ οί βάρβαροι 27

οντοι έληΐζοντο μεν ως πολέμιοι καϊ ήνδραποδίζοντο

τονς τηδε 'Ρωμαίονς, ζύν δε τη αλλη λεία καϊ τοις

αίχμαλώτοις άτε φίλοι και ζύμμαχοι 'Ρωμαίοις οντες

ίο έπ οί'κον άπεκομίζοντο. πολλάκις δε καϊ γεωργών 28

των ένταν&ά τινες, παίδων τε βφετέρων καϊ γνναικών

πό&ω έζηνδραποδιβμένων ήγμένοι, ά&ρόοι τε γεγενη-

μένοι άναχωροϋβι πολλούς (ετύγχανον) κτείναντες,

καϊ αντών τούς ϊππονς ί'βχνβαν ζύν πάβη άφελέβ&αι Β 123

ί5 τη λεία, πραγμάτων. μέντοι ες πείραν ήλ&ον έν&ένδε

δνβκόλων. εκ Βνζαντίον γάρ τινες έβταλμένοι αίκί- 29

ζεβ&αί τε αύτων και λωβαβ&αι τα βώματα και χρή-

μαβι ζημιοϋν ούδεμια οκνήβει ήζίονν, εως τούς ϊππονς

απαντας δοίεν οΰβπερ τονς βαρβάρονς άφείλοντο.

20 κβ'. Ήνίκα δε βαβιλεύς τε καϊ Θεοδώρα τον Καπ- Ρ 63

παδόκην Ίωάννην άνεΐλον, άντικα&ιβτάναι μεν ες τιμήν

την αύτοϋ η&ελον, ανδρα δέ τινα πονηρότερον εύρεΐν

επί κοιν^ς εν βπονδη έποιοϋντο, περιβκοπούμενοί τε

το τοιοντο της τνραννίδος οργανον καϊ πάβας διερεν-

25 νώντες τάς των άν&ρώπων γνώμας, οπως ετι &αββον

2 άπεπήδηβαν Ηβπν.] άνεπήδηβαν οοάά. || 3 άπεροϋντα Αΐβπι.]

απερ ονν τα οοάά. || 8 ξνν δε] ξνν τε Κβίβ^β || 11 τε βφετέρων

Ρ8] τε καϊ βφετέρων Ο || 12—13 γεγενημένοι οοάά.] έπι&έμε-

νοι ΚβϊΛβ || 13 άναχωροϋντας Αίβπι. | (έτύγχαναν) Β,άάϊάϊ \ κτεί

ναντες] ίκτεινάν τε Κταβ. || 18 ξημιονν Αΐβπι.] ξημίαν αοάά. ||

19 απαντες 8 \ (άπο)δοΐεν ΗβΓνν. || 22 ή&ελον] (άλλον) Β.άάβηάναη

οοηίο. Αΐβπι. || 23 έν βπονδή Ρ8] οπι. Ο || 24 κκΐ πάβας Ρ]άπάβαςΟ8
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2 τονς νπηκόονς άπολεΐν δννονται. εν μεν ονν τω

παραντίκα Θεόδοτον άντ' αύτον επϊ της άρχής

κατεβτήβαντο , άνδρα ού καλοή&η μεν, ον βφόδρα δε

3 άρέβκειν αύτοΐς ίκανόν γεγονότα. νβτερον δε απαν

διερεννώμενοι περιηρχοντο. εύρον δε παρά δόζαν 5

άργνραμοιβόν τινα Πέτρον ονόματι, Σύρον γενος,

ονπερ έπίκληβιν Βαρβύμην έκάλονν ος πάλαι μεν έπι

της τον χαλκοϋ τραπεζης κα&ήμενος κερδη αΙβχρότατα

έκ ταύτης δη επορίζετο της εργαβίας, την περί τονς

άβολονς κλοπην εν μάλα τεχνάζων και τονς αντω ίο

ζνμβάλλοντας άει τω των δακτύλων τάχει έκκρούων.

4 ίεξιος ^άρ ην κλεψαι μεν τα των αντω περιπεπτωκό-

των άνέδην, άλονς δε όμόβαι καϊ των χειρών το άμάρ-

5 τημα τω της γλώττης περικαλύψαι &ράβει. εν δε τοις

των ύπάρχων βτρατιώταις καταλεχ&εις ες το^οΰτον ΐ5

Β 124 ατοπίας έλήλακεν ωβτε Θεοδώρα άρέβκειν τε έν τοις

μάλιβτα καϊ ες των αδίκων αύτη βονλημάτων ραβτα

6 νπονργείν τα άμηχανα. διό δη Θεόδοτον μεν, ονπερ

5—12 ενρον δε—κλέψαι] έπι 'Ιονβτινιανοΰ Πέτρος τις ην

Βαρβνμης οντω χαλούμενος, ος έπι της τραπέξης κτλ. 8ιιίά. β. ν.

ίεξιόί || 1—135, 6 έν μεν—προν&ηκεν] οντος έπϊ Ίονβτινιανον

νπαρχος ην, ον παραλύβας της άρχής ΤΙέτρον έπέβτηβε, Βαρβνά-

μην χαλούμενον, ος πάλαι μεν — αμήχανα, τονς τε βτρατενο-

μένονς — άπάβας χαι ώνίονς τάς αρχάς ϊτι μαλλον η πρότερον

προ&ήβας 8υϊά. β. ν. Θεόδοτος || 6 Μαΐ. 491, (5. ΟβΟΓ£. Οοά. άβ

αβά. Ο Ρ 114,9

1 τω] το Ο || 3 χατεβτήβαντο, ανδρα Ρ, Κταϋ.] χατέβτηβαν,

τον ανδρα Ο 8 \\ δ δε οοάά.] τε ΚΓαΙ || 6 άργνραμοιβόν. Ρ, Οίηά.]

άργνραμειβόν Ο 8 \ τινα Ρ 8] τε (τ \ ονόματι] πιίΐΐϊιπ ονομα \

7 Βαρβνμην Αΐβπι., 8υίά.] βαρβνάμην οοάά. || 8—9 αίβχρά έπορίξετο

έκ ταύτης τ. έργ. 8ιιϊά. || 1 1 βνμβάλλοντας 8 \ τω των δακτύλων οπι.

8υίά. β. ν. δεξιός || 12 μεν τα Αΐβπι.] μετά οοάά. βί 8ιιίά. ||

13 άνέδην ΒβηΛαΓά^, άναΐδην οοάά. || 15 βτρατιώταις] οτρατη-

γοΐς 8υίά. || 16 Θεοδώρα] τω βαβιλεΐ 8ιιίά. | τε έν τοις] ές τά

8ιιίά. || 17 αντή] αντω 8υϊά. | βονλενμάτων 8ιιίά. || 18 &εόδοτος 8



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 22. 135

μετά τον Καππαδόκην καταβτηβάμενοι έτνχον, της

τιμής αντίκα παρέλνβαν, Πέτρον δε ταύτη έπέβτηβαν,

οβπερ αντοίν διεπράζατο κατά νονν απαντα. τούς τε 7

γαρ βτρατενομένονς άποβτερών τάς βνντάζεις άπάβας

5 οντε αΙβχνν&είς οντε δείβας πώποτε ώφ&η, άλλα καϊ

ώνίονς τάς άρχάς ετι μαλλον η πρότερον προν&ηκεν,

ατιμοτέρας τε αντάς καταβτηβάμενος άπεδίδοτο τοις

ταύτην δη ονκ άποκνονβι την άνοβίαν ίμπορίαν έρ-

γάζεβ&αι, έφιείς διαρρηδην τοις τάς αρχάς ωνηβα-

ίο μένοις ταις των αρχομένων ψνχαις τε και ονβίαις Τ)

βούλοιντο χρήβαβ&αι. αντω τε γάρ εύ&νς καϊ τω 8

της αρχής καταβεβληκότι το τίμημα ή τον βνλαν τε

και αλλως άρπάζειν έζονβία ζννέκειτο. και. προβει

μεν έκ τον κεφαλαίον της πολιτείας ή των βίων ώνή,

ΐ5 επράττετό τε το βνμβόλαιον τής των πόλεων διαφ&οράς 9

εν τε των δικαβτηρίων τοις ίτροΰχοιχϊι καϊ τω δημο-

βίω τής άγορας περιήρχετο ληβτής εννομος, ονομα τή

πράζει τι&είς την βνλλογήν των έπι τοις τιμήμαβι Ρ 64

τής αρχής καταβεβλημένων χρημάτων, ονκ έχούβης

20 τινά έλπίδα τής των άμαρτανομένων έπιβτροφής. και 10

πάντων δε των τή άρχή ύπηρετούντων, πολλων τε

και δοκίμων οντων, τονς πονηροτάτονς άει ές αντον

4—5 άποβτερων—αΐβχνν&εϊς] αποβτερων τάς βνντάξεις απά-

βας ουκ 7)βχννετο 8ιιίά. β. ν. βννταξις

8 άποκνονβιν Ο || 8—9 έμπορίαν έργάξεβ&αι 8] έμπορίξεβ&αι

πρ&ξιν Ο, έμπορείαν έργάξεβ&αι Ρ || 10 %] εί 8 || 12 αρχής βοΓϊρβί]

χώρας βοάά. || 14 έχ τον κεφαλαίον τ. πολ.] \ά βδί Βνξαντίον,

Ιαβίίηίαηϊ Εβϊβΐίβ, ρΓΕβίβοίί ρΓαβίοτϋ νβΐ ϊπιρβΓαίοΓϊβ Μαϋτ. ||

15 πόλεων Αΐβπι.] πολεμίων οοάά. || 17 περιήρχετο Αΐβπι.] περι-

ί)ρ|ϊ . τότε οο(1(1. || 17—18 ονομα τή πράξει 1'] ονομα τήν πρ&ξιν Ο,

τή πράξει 8 || 20 καϊ] έκ Αΐβπι. || 22 πονηροτάτονς βοΓίρβϊ] πονη

ρούς οοάά. οί. 130, 4.
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11 εϊλκε. τοϋτο δε ούκ αντός εζήμαρτε μόνος, άλλα καϊ

οβοι ταντην πρότερόν τε καϊ ύβτερον την τιμην ίβχον.

12 Ήμαρτάνετο δε τοιοϋτο κάν τη τον μαγίβτρον

καλονμένον άρχη κάν τοις Παλατίνοις, οϊ δη άμφί τε

Β 125 τούς &ηβανρονς και τα πριβατα καλούμενα τό τε 5

πατριμώνιον έπιτελεΐν αεί την ύπονργίαν είώ&αβιν,

εν πάβαις τε βνλλήβδην είπείν ταις εν Βνζαντίω και

13 πόλεβι ταις αλλαις τεταγμέναις άρχαις. ί'ξ ον γάρ

οδε δ τύραννος τά πράγματα διωκήβατο, έν αρχή

έκάβτη τονς τοις νπηρετονβι προβήκοντας πόρονς πή ίο

μεν αύτός, πή δε ο την τιμην εχων προβεποιοϋντο

[έν] ούδενϊ λόγω , οι τε αντοις έπιτάττονβιν ύπονρ-

γοϋντες πενόμενοι τά εβχατα πάντα τοΰτον τον χρόνον

δονλοπρεπέβτατα ύπονργεΐν ήναγκάζοντο.

14 Σίτον δε πολλον κομιδη ές Βνζάντιον κεκομιβμένον ΐ5

εβεβήπει μεν δ πλεΐβτος ήδη, αντός δε τοϋτον πόλεβι

ταις εωαις έπεβαλλε κατά λόγον έκάβτη, καίπερ ονκ

εχοντα έπιτηδεΙως ές βρώβιν άν&ρώπων, επεβαλλέ τε,

ούχ ηπερ άποδίδοβ&αι τον κάλλιβτον βΐτον ειώ&ει,

άλλα καϊ πολλω άζιώτερον, ήν τε τοις ώνονμενοις 20

έπάναγκες χρήματα μεγάλα προεμενοις έπϊ τιμήμαβι

φορτικωτάτοις, είτα τον βΐτον ες την &άλαββαν η ες

15 τινα νδροχόην άπορριπτείν. επει δε και βίτον άκραιφ

νοϋς τε καϊ ονπω βεβηπότος μέγα τι πλή&ος ένταϋ&α

άπέκειτο, καϊ τοϋτο πλείβτων των πόλεων ταΐς βϊτον 25

3—4 τη τον μαγίβτρον χαλ. &ρ%%] Οί' 0αββίοά. Ύ&Ι. VI 6

3 τον βΡ] ομ. 5 || 6 πατριμώνιον Κταϋ.] πατριμόνιον οοάά.||

10—11 πή—πή ϋίηά.] πή—πή ο.οάά. || 12 έν Ο Ρ 8] οτα. α βί

Αΐβπι. || 15 χομιδή οτιι. Ρ || 18 έπέβαλε 8 || 23 νδροχότιν Αΐβπι.]

νάροχόαν οοάά. || 24 ονπω Ο Ρ} οντω 8 || 25 πλείβτων €γ Ρ, 8

ρΓ. ω. οοΓΓ.] πλεΐβτον 8 ρΓ. πι., πλείβταις βάά. οηπι Αΐβπι. | πό

λεων Αΐβπι.] πολεμίων οοά&.
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νποβπανιζονβαις άπεμπολείν έγνω. ταύτη γάρ διπλά- 16

βια τα χρήματα έποίει απερ τοις νποτελέβι το δημό

βιον νπερ τονδε τοϋ βίτον τά πρότερα έλελόγιβτο.

άλλ' έπει ες νέωτα ονκέτι ομοίως η των καρπών φορά 17

5 ήκμαζεν, ένδεεβτέρως μεν η κατά χρείαν ές Βνζάντιον

δ βιταγωγός βτόλος άφίκετο, Πέτρος δε τοις παροϋβι

διαπορονμενος, <(εκ των} εν τε Βι&ννία και Φρνγία

καϊ Θράκη χωρίων πρίαβ&αι μέγα τι χρημα βίτον Β 12$

ήΐ,ίον. ην τε άναγκαΐον τοις ταύτη οικοΰ^ι μέχρι 18

ίο μεν ές την &άλαββαν πόνφ πολλω τά φορτία φέρειν,

ες Βνζάντιον δε ζνν κινδύνω αύτά έβκομίζεβ&αι καϊ

βραχέα μεν τιμηματα δή&εν τω λόγω προς αντον

φέρεβ&αι, την ζημίαν δε αύτοίς ες τοβόνδε μεγέ&ονς

κα&ίβταβ&αι ωβτε αγαπάν η^ν τις αντονς έωη τόν τε

ΐ5 βΐτον οί'κω δημοβίω χαρίζεβ&αι και τίμημα ετερον νπερ

αντον κατατι&έναι. τοντό έβτι το αχ&ος οπερ καλεΐν 19

βννωνην νενομίκαβιν. έπει δε ονδ' ώς βΐτος έν Βν-

ζαντίω κατά την χρείαν ΐκανός έγεγόνει, πολλοί το

πράγμα ές βαβιλέα διέβαλλον. άμα δε καϊ οί βτρα- 20

2ο τενόμενοι βχεδόν τι απαντες άτε τάς είω&νίας ού

κεκομιβμένοι ζνντάζεις, Φορύβω τε άνά την πόλιν και

5—17 ένδεεβτίρως—νενομ.ίχαβιν] ότι έπϊ Ίονβτινιανον ή τον

βίτον φορά έβπάνιξε, χαϊ ένδεεβτέρως η χατά την χρείαν ό βιτ.

βτόλος άφίκετο . άπορονμ.ενος δε τοις χαροϋβιν ίν τε κτλ. 8ιιίά.

β. ν. βννωνή || 17 βννωνην] οί. Ιοαηηββ Ιι7άτίβ 264, 7

2 αχερ οοάά.] ήχερ βάά. ουπι Αΐβπι. || 3 τονδε Ρ 8] τοντο

9ε Ο || 5 ηκμ.αξεν Αΐβπι.] η άκμάξειν οοάά. | την χρίίαν Ο ||

7 (έκ τών) Β.άάϊάϋ Αΐβπι.] οω. οοάά. β£. 8ιιίά. || 7—8 χαϊ &ράκη χαϊ

φρνγία 8 || 8 πρίαβ&αι ΜαΐΙτ.] πειρ&β&αι αοάά. βϊ 8ηίά. || 10 εί?

8 βί 8ηίά. | %'άλατταν 8 || 11 αντα] ταντα 8ιιίά. || 14 ην Ο ρΓ.

πι., Ρ 8, εί' Ο οοιτ. || 15 οίκω οοάά.] οίκοθεν τω διιϊά., τω Όίηά.,

οΐ'κοι τω Κταβ. , ιιίηιπις|υβ ίηιβίιβ. || 16 αχ&ος] πιαΐίπι αγος \\

16—17 χαλεΐν βννωνην ΜαΗΓ.] καλϊϊν βννωνεΐν οοάά., βννωνην

χαλεΐν διιίά. || 20 τι (?] οπι. Ρ5|| 21 την οπι. Ρ —^
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21 ταραχή πολλη εί'χοντο. βαβιλενς μεν ονν ήδη τε

αύτω χαλεπώς εχειν εδοζε καϊ παραλύειν αύτον της

Ρ 65 άρχής Ϋβελε διά τε ταντα απερ έρρή&η και ότι χρή

ματα δαιμονίως μεγάλα ηκηκόει αντω άποκεκρνφ&αι,

22 απερ έκ τον δημοβίον βεβνληκώς ετνχε. και ήν δε 5

οντως. Θεοδώρα δε τον ανδρα ονκ εί'α. έκτόπως

γαρ τον Βαρβνμην ήγάπα, έμοί μεν δοκεΐ, της τε

πονηρίας ενεκα καϊ τον τοις κατηκόοις διαφερόντως

23 λνμαίνεβ&αι. αύτη τε γαρ ωμοτάτη ην καϊ απαν&ρω

πίας άτεχνώς έμπλεως καϊ τονς νπονργονντας ηζίον ίο

τα ες τον τρόπον αύτη έπιτηδείως ως μάλιβτα εχειν.

24 φαβϊ δε αντην καϊ καταμαγεν&εΐβαν προς τον Πέτρον

25 άκούβιον αντω εύνοϊκώς εχειν. περί τε γάρ τονς

φαρμακέας καϊ τά δαιμόνια περιεργως έβπονδάκει δ

Βαρβνμης οντος, καϊ τονς καλονμένονς Μανιχαίονς ΐ5

έτε&ήπει τε και αύτων προβτατείν έκ τον εμφανούς

26 ούδαμή άπηζίον. καίτοι καΐ ταντα ή βαβιλϊς άκον-

Β 127 βαβα ού με&ήκε την ές τον αν&ρωπον εύνοιαν, αλλά

μαλλον ετι διά ταντα περιβτέλλειν τε καϊ αγαπαν

27 εγνω. μά^οις τε γάρ καϊ φαρμακεϋβι καϊ αύτη δμι- 20

λήβαβα έκ παιδος ατε των έπιτηδενμάτων αύτην ες

τοντο αγόντων διεβίω πιβτενονβά τε τω πράγματι

28 τούτω καϊ αντω το &αρβεΐν ές άεί εχονβα. λέγεται

δε καϊ τον Ίονβτινιανον ού τοβοντον &ωπενονβα

χειροή&η ποιήβαβ&αι, οβον τη έκ των δαιμονίων 25

29 άνάγκη. ού γάρ τις ην ενφρων η δίκαιος οδε άνήρ

η ές το άγα&ον βέβαιος, ωβτε κρείββων ποτε της

3 οτι σΡ] απερ £ || 7 μεν Ρ8] 6ε Ο || 9 αντή Ρ 8] ανττ] 0\\

11 ά>? μάλιβτα έπιτηάείως Ο || 15 μανιχαίονς ΟΡ] οπι. 5 || 16 έτε-

&ήπει Αΐβπι.] έτέ&η. έπεί οοάά. || 22 διεβίον 8 || 23 λέγεται Ρ 8]

λέγονβι α || 24 ον Ο Ρ] εΐς 8
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τοιαύτης έπιβονλής είναι, άλλα φόνων μεν και χρη

μάτων ερωτος διαφανώς ηββων, τοις δε αντον ίξαπα-

τώβι και κολακεύονβιν ον χαλεπώς εί'κων. εν τε 30

πράζεβι ταις μάλιβτά οί ίβπονδαβμέναις μετεβάλλετό

5 τε ούδενϊ λόγω καϊ κονιορτω ένδελεχέβτατα έμφερής

έγεγόνει. ταϋτά τοι ούδέ τις των αντον ζνγγενών Ι) 31

Άλλως γνωρίμων ελπίδα τινά ποτε άβφαλη έπ' αντω

έβχεν, αλλα μεταναβτάβεις αντω ές άεί της ές τά επι

τηδεύματα έγίνοντο γνώμης. οντω τε και τοις φαρ- 32

χο μακεϋβιν, οπερ έρρή&η, ί^εφοίος ων και τη Θεοδώρα

πόνφ οΰίενι ύποχείριος έγεγόνει, και άπ' αντον μά

λιβτα η βαβιλίς άτε βπονδάΐον τά τοιαϋτα τον Πέτρον

οντα ύπερηγάπα. άρχης μεν ονν %ς τά πρότερα είχε 33

βαβιλενς αντον παρέλνβε μόλις, Θεοδώρας δε έγκει-

ΐ5 μένης ον πολλώ νβτερον αρχοντα των &ηβανρών

αντον κατεβτήβατο , Ίωάννην παραλύβας ταύτης δη

της τιμης, οβπερ αντήν παρειληφώς μηβί πον ολίγοις

πρότερον ετνχεν. ην δε ούτος άνηρ γένος μεν Πα- 34

λαιβτΐνος, πράος δε καϊ άγα&ός άγαν, καϊ οντε πορί-

20 ζεβ&αι χρημάτων άδίκων πόρονς είδώς, οντε τω λνμη-

νάμενος πώποτε των πάντων άν&ρώπων. άμέλει καϊ 35 Β 128

διαφερόντως ήγάπων αντον δ λεώς άπας. διά τοι

τοΰτο Ίονβτινιανόν τε και την δμόζνγα ούδαμη ήρεβκεν'>

οϊπερ έπειδη των βφίβιν νπονργούντων καλόν τε και

85 «^αΦόν παρά δόζαν τινά ϊδοιεν, Ιλιγγιωντες καϊ δνβφο-

4—5 μετεβάλλετό τε Ο Ρ] μετέβαλε τότε 8 \\ 6 η] ονδε των Ρ

8 τής ομ. θ || 9 έγίγνοντο 8 || 10 ίρρεΦϊ] οοάά., οοΓΓ. Αΐβπι.

12 τον Ρ 8] σιη. ά || 14 αυτόν οπι. Ρ | δε Κταβ.] τε οοάά.

16 παςαλνβας Αίβπι.] παραλύβαβα οοάά. || 18 οντος (δ) ϋίηά.

18—19 γένος μεν Παλαιβτϊνος Αΐβπι.] γενόμενος μεν παλαιβτι-

ναΐος οοάά. \\ 19—20 οΰτε—οϋτε οοηίοϊΙ Κταβ.] ονδε—ονδε οοάά. II

20 άδ]κων βοΓϊρβί] Ιδικων οοάά., οί. Ι 217,6 || 25 Ιλιγγιωντες

Αΐβπι.] Ιλλιγγίων τε οοάά.
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ρον/ϋΐΌι ες τά μάλιβτα πάβη μηχανη αντον οτι τάχιβτα

διω&εΐβ&αι. έν βπονδϊ] έποιονντο.

36 Ούτω γοϋν καϊ τοΰτον τον Ίωάννην δ Πέτρος

έκδεζάμενος &ηβανρών τε των βαβιλικών προύβτη και

Ρ 66 ζνμφορών αν&ις μεγάλων αίτιώτατος απαβι γέγονεν. 5

37 άποτεμνόμενος γάρ των χρημάτων το πλεΐβτον μέρος,

απερ έν παραψνχής λόγω πολλοις χορηγείβ&αι άνά

παν έτος προς βαβιλέως έκ παλαιοϋ διατέτακται, αύτος

μεν τοις δημοβίοις ον δέον έπλούτει και μοΐραν έν-

38 &ένδε βαβι,λεΐ άνέφερεν. οί δε τά χρήματα περιηρη- ίο

μένοι έν πέν&ει μεγάλω περιεκά&ηντο, έπει καϊ το

χρνβονν νόμιβμα ούχ ηπερ είώ&ει έκφέρειν ήζίον,

άλλ' έλαββον αντό καταβτηβάμενος , πραγμα ούδεπώ-

ποτε γεγονος πρότερον.

39 Τά μεν άμφϊ τοις άρχονβι βαβιλεΐ ταύτη πη είχεν. ΐ5

οπως ίέ τονς τά χωρία κεκτημένονς πανταχή διέφ&ειρεν

40 έρών έρχομαι. άπέχρη μεν ούν ήμΐν των ές τάς πό

λεις άπάβας βτελλομένων αρχόντων έπιμνηβ&εΐβιν ον

πολλω πρότερον και τούτων δη των άν&ρώπων βη-

μήναι τά πά&η. πρώτονς γάρ οί αρχοντες ούτοι τονς 2ο

των χωρίων κνρίονς βιαζόμενοι έληΐζοντο, καϊ ως δε

τάλλα είρήβεται πάντα.

κγ'. Πρώτον μεν εί&ιβμένον [ον] έκ παλαιον

εκαβτον την 'Ρωμαίων αρχήν έχοντα ούχ απαζ μόνον,

12 οί. Π 302,20

3 τον Ο Ρ] οπι. 5 || 5 βνμφορών Ο || 6 άποτεμόμενος Ρ

9 ον δέον] ονδε 8 || 11 περιεκά&ηντο] έκά&ηντο ΗβΓνν. | έπεϊ

Ο Ρ] έπειπερ 8 \\ 12 ήξ,ίονν Ο || 15 πη ϋίηά., Ρ] ποι (τ, ν 8\

16 πανταχή 5] πανταχού πη Ο Ρ \\ 17 ημΐν Ρ ι?] ήμΐν είπεΐν Ο

εΐς 8 || 20 πρώτονς Ο Ρ] πρώτον 8 | αρχοντες Ρ 8] αν&ρωποι Ο

οντ(Η Αΐβπι.] οντω οοάά. || 22 είρηβεται] α είρηται Αΐβιη. || 23 πρώ

τον Ρ] πρώτα Ο, πρώ 8 | [ον] ίηοΐιιδί
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αλλά καϊ πολλάκις τοις των δημοβίων όφλημάτων Β 129

λειψάνοις τονς κατηκόονς δωρεΐβ&αι πάντας, τον μητε

τούς άπορονμένονς τε και 8&εν αν εκτίνοιεν τά λείψανα

ταϋτα ονδαμή «χοντα^ διηνεκες άποπνίγεβ&αι μήτε τοις

5 φορολόγοις βκήψεις παρέχεβ&αι, βνκοφαντεϊν έγχει-

ροΰδι των τον φόρον νποτελων τούς ούδεν οφείλον

τας , ούτος ες δύο και τριάκοντα ετων χρόνον ούδεν

τοιοϋτο ες τονς κατηκόονς είργάβατο. καϊ άπ' αύτοϋ 2

τοις μεν άπορονμένοις άναγκαΐον ην άποδραναί τε και

ίο μηδενι ετι επανιέναι. και οι βνκοφάνται τούς έ?η«- 3

κεβτέρονς άπεκναιον κατηγορίαν έπαναβείοντες άτε το

τέλος ένδεεβτέρως εκ παλαιοϋ καταβάλλοντας της έγ-

κειμένης τω χωρίω φορας. ον γαρ οβον οί ταλαίπωροι 4

την καινήν τοϋ φόρον άπαγωγήν έδεδίεβαν, αλλά καϊ

ΐ5 χρόνων τοβοντων το πλή&ος ούδεν προβήκον βαρν-

νεβ&αι φόροις. πολλοϊ γοϋν άμέλει τά βφέτερα αυτων 5

τοις βνκοφάνταις ή τω δημοβίω προέμενοι άπηλλάβ-

βοντο. ί'πειτα ί£ Μήδων μεν και Σαρακηνών της 6

'4βίας γήν την πολλήν, των δε δη Ονννων και Σκλα-

80 βηνών και (Άντων) ζνμπαβαν Εύρώπην ληΐβαμένων,

και των πόλεων τάς μεν κα&ελόντων ες εδαφος, τάς

δε άργνρολογηβάντων ες το άκριβες μάλιβτα, τονς δε

άν&ρώπονς έζανδραποδιβάντων ξύν χρήμαβι παβιν,

ερημόν τε των οίκητόρων καταβτηβαμένων χώραν έκά-

85 βτην ταις κα& ήμέραν έπιδρομαις , φόρον μεν ονδενϊ

των απάντων άφήκε, πλήν γε δη οβον ένιαντοϋ ταΐς

1 χαϊ οίιι. 8 || 5 βκήψεις ΓβρβΙϋηπι ββί ϊη ι5 || 6 φόρον] χώ

ρον 8 || 8 τοιοντον 8 || 9—10 καϊ μηδενϊ ίτι] γήν μηδενϊ ετι 8,

γήν μηδενι ϊτει Ο Ρ, γήν καϊ μηκετι ϋίηά., γήν καΐ μηδενϊ ίτι

Κταβ. Ι 19 γήν την] γήν άβΐβί Εβϊβ&β | οννων Ο || 20 (Αντώνη

οω. οοάά., (Γότ&ων'} νβΐ (άντών) Αΐβπι. || 21 εΐς 8 || 21—22 τάς

δε Αΐβπι.] τών δε οοάά.
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7 Ρ 67 άλονβαις των πόλεων μόνον. καίτοι. εί κα&άπερ ΐΛναβτά-

βιος βαβιλενς επτάετες ταις άλονβαις τά τέλη έπιχω-

Β 130 ρεΐν εγνω, οίμαι [δ'] αν ούδ' ώς αυτόν πεποιήβ&αι

τά δέοντα, έπεί Καβάδης μεν ταΐς οίκοδομίαις ως

ήκιβτα λνμηνάμενος άπιών ωχετο, Χοβρόης δε απαντα 5

πνρπολήβας ές έ'ίαφος κα&εΐλε, μείζω τε προβετρίψατο

8 τοις περιπεπτωκόβι τά πά&η. καϊ τοντοις μεν τοις

άν&ρώποις ο'ιβπερ το γελοιωδες τοντο τον φόρον

άφήκε καϊ τοις αλλοις άπαβι, πολλάκις μεν δεζαμένοις

τον Μήδων βτρατόν, διηνεκες δε Ονννων τε καϊ [βαρ- ίο

βάρων] Σαρακηνών γήν τήν εφαν ληΐβαμένων, ούδεν

δε ηΌ~βον και (των) έπϊ της Ενρώπης βαρβάρων ταντα

εργαζομένων άεί καϊ κα&' έκάβτην τονς έκείνη 'Ρω-

μαίονς, βαβιλενς οντος χαλεπώτερος εν&νς γέγονε

9 βαρβάρων απάντων. βννωναις τε γάρ και ταις καλον- ΐ5

μέναις έπιβολαις τε και διαγραφάις οί των χωρίων

κύριοι των πολεμίων άνακεχωρηκότων αντίκα μάλα

10 ήλίβκοντο. ο τι δε τά ονόματά έβτί τε καϊ βονλεται

ταντα, έγώ δηλώβω.

11 Τονς τά χωρία κεκτημένονς άναγκάζονβι τον 'Ρω- ϊο

μαίων εκτρέφειν βτρατόν κατά το μέτρον της κειμένης

έκάβτω φοράς, τιμημάτων καταβαλλομένων ονχ ηπερ

έφίηβιν δ παρών τη χρεία καιρός, άλλ' ηπερ εζεβτι

καϊ διώριβται, ον διερεννώμενοι δε, εϊπερ αντοις

12 (τά) έπιτήδεια εν τη χώρα ζνμβαίνει. περιέβτηκέ τε 25

2 ίπτάετες] οί. Ι 36, 10 || 25 οί. Νον. 130, οαρ. 2

1 χαίτοι Ρ 8] καί τι Ο || 3 [ί'] ββοΐιιβϊ || 6 χα&εϊλεν £ς

Βαφος Ο || 10 οϋνων Ο || 10—11 [βαρβάρων] ϊηοΐιιβϊ || 12 <τών>

β.ά(1ϊάί || 14 ίΰίΗ)£ γέγονε Ο Ρ] άεί γέγονεν εν&νς 8 \\ 15 βννω-

ναΐς] η βννωνων αίάϋ 8 ίη πιαΓ£. || 20 τον] τον των Ρ || 23 ϊξεβτϊ]

έζετέ&η Αΐβη., ΐτιιβίτα || 24 εί'περ (τ Ρ] ηπερ 8 || 25 <τά> αάάίάί
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τονς δειλαίονς τοντονς ανάγκη τά μεν έπιτήδεια βτρα-

τιώταις τε καϊ ιπποις έβκομίζεβ&αι, πάντα ώνονμένονς

αύτά τιμημάτων πολλών ες άγαν άζιωτέρων καϊ ταντα

εκ χώρας, αν ούτω τύχοι, μακράν πον ονβης \καϊ

5 ταντα] ες το χωρίον [άποκομίζειν] , ο'δ δη το βτρατό-

πεδον ζνμβαίνει είναι, μετρείν τε τοις των βτρατιω

των χορηγοις, ον κα&άπερ πάβιν άν&ρώποις νόμος^

άλλ' ψιερ εκίι'νοι^ αν βονλομένοις εϊη. καϊ τοϋτό 13

εβτι το πραγμα οπερ βννωνή καλείται, εξ ο'δ δη άπα- Β 131

ίο βιν έκνενενρίβ&αι τοις των χωρίων κνρίοις ζνμβαίνει.

φόρον γαρ άπ' αντον τον έπέτειον ονχ ηβΌΌνα η δε- 14

κατίλαβίονα \εγ]κατατι&έναι βφίβιν έπάναγκες, οίς γε

ον μόνον, ωβπερ εί'ρηται, τω βτρατω χορηγεΐν, άλλα

καϊ βΐτον ες Βνζάντιον πολλάκις διακομίζειν ταντα

ΐ5 πεπον&όβι ζννέπεβεν , έπει ονχ ό Βαρβύμης καλού

μενος μόνος το τοιοΰτο άγος ε%αμαρτάνειν τετόλμηκεν,

άλλα και πρότερον μεν δ Καππαδόκης, νβτερον δε οί

μετά τον Βαρβύμην τοντο δη το της άρχης παραλα-

βόντες άζίωμα.

2ο Τά μεν ονν της βννωνης ταύτη πη εχει' το δε 15

της έαιβολης όνομα όλε&ρός τίς εβτιν άπρόοπτος

έζαπιναίως τοις τά χωρία κεκτημένοις έπιγενόμενος

πρόρριζόν τε αντοις εκτρίβων τ'ήν τον βίον έλπίδα.

20—144, 6 τό δε—παντάπαβι] έπϊ δε Ιονβτινιανον το της

έπιβολής όνομα ολε&ρος ήν άπρόοπτος—άπολιπονβιν, η τονς έγ-

κειμίνονς βφιβι δια ταντα κακονς κρύπτεβ&αι ονκ άπηξίον φέρειν

κτλ. 8ιιϊά. β. ν. έπιβολή

2 είβκομίξεβ&αι 8 || 4 χωρας μακράν πον οϋβης, αν οντω'

τνχοι Ο | τύχη Ρ || 4—5 \καϊ ταντα] ίηοΐιιβϋ Αΐβπι. || 5 [άποκο—

μίξειν] ϊηοΐιιβί || 9—10 απαβι τοις των χωρίων κνρίων έκνενεν-

ρίβ&αι ξνμβ. 8 || 12 κατατι&έναι Αΐβπι.] έγκατατι&έναι οοάά. ||

13 ωβπερ εί'ρηται Ρ 8] οπι. Ο | στρατω] βτρατηγώ Ρ \\ 16 τοιον-

τον 8 || 18 μετά (τ Ρ] περί 8 \\ 22 έπιγινόμενος Βυίά.
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16 χωρίων γάρ το τέλος των έρημων τε και άπόρων γε-

γενημένοιν, ών δη τοις τε κνρίοις καϊ τοις γεωργοις

ήδη τετύχηκεν η παντάπαβιν άπολωλέναι, η γην πα-

τρωαν άπολιποϋβι τοις έγκειμένοις βφίβι δια ταντα

κακοις κρύπτεβ&αι, ονκ άπαζιοϋβιν έπιφέρειν τοις ούπω 5

διεφ&αρμένοις παντάπαβι.

17 Τοιοϋτο μεν και το της επιβολης ονομά έβτιν,

έπιπολάβαν ως το εικός έπι τον χρόνον μάλιβτα τοϋτον.

τα δε των διαγραφών ως βνντομωτατα φράβαντι άπηλ-

18 λάχ&αι τηδέ πη έχει. ζημίαις πολλαΐς άλλως τε καϊ ίο

Ρ 68 νπό τους χρόνονς τούτονς περιβάλλεβ&αι τάς πόλεις

(ην) άνάγκη' ώνπερ τάς τε άφορμάς καϊ τους τρό

πονς άφίημι λέγειν εν τω παρόντι, ως μη μοι δ λόγος

19 άπέραντος εί'η. ταύτας οι τα χωρία έχοντες (άπέτινον,

τίμημα} κατατι&έντες κατά λόγον της έγκειμένης έκάβτω ΐ5

20 Β 132 φοράς. ονκ άχρι δε τούτων αντοις το κακόν έβτη,

αλλα και τοϋ λοιμοϋ ζύμπαβαν περιλαβόντος την τε

άλλην οίκονμένην καϊ ούχ ηκιβτα την των ^Ρωμαίων

άρχην των τε γεωργων άφανίβαντος μέρος το πλεΐβτον,

καϊ άπ αντοϋ έρημων ως το είκός των χωρίων γεγε- ϊο

νημένων, ούδεμια φειδοί έχρηβατο ες τους τούτων

21 κνρίονς. φόρον γαρ τον έπέτειον ούποτε άνίει πρατ-

10—12 ξημίαις—άνάγκη] και τοντο έπί Ίονβτινιανοϋ έγένετο

ξημίαις πολλαϊς κα&νποβάλλεβ&αι την ιτόλιν 8υίά. β. ν. διαγραφή.

1 το οώι. 8υίά. || 3 η χαντάηαβιν οπι. διιίά. | η 2] την 8υϊά. Ι|

7 τοιούτον Ρ \\ 11 περιβάλλεβ&αι βοΓϊρβί] περιβαλέβ&αι αοάά.,

κα&νποβάλλεβ&αι 8ιιϋ. || 12 (ην) α(Μϊ(ϋί Κβίβΐίβ || 13 έν τω

παρόντι άφίημι λέγειν 8 || 14—15 (άπίτινον, τίμημα) βυρρΐβνϊ]

οπι.οοάά., (ίλνον) Β.άάβηάναη ρυίανϋΑΐβπι., (άπεβείοντο) Κβϊδΐίβ,

οί. ΠΙ 137, 15—16. 149, 19 || 15 χατά λόγον Αΐβπι.] κατ' ολίγον

οοάά. || 20—21 γεγενημένων των χωρίων (τ || 21 έχρηβατο Ρ ι5] έχρή-

βαντο Ο || 22 οϋποτε βοήρβί] ον τότε οοάά., ονδ'ε τότε Αΐβπι. ||

22—145, 1 εΐβπραττόμενος Αΐβπι.
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τόμενος ούχ ηπερ έκάβτω επεβαλλε μόνον, άλλα καϊ

γειτόνων των άπολωλότων την μοίραν. προβήν δε 22

αντοις και τάλλα πάντα ωνπερ έμνήβ&ην άρτίως άτε

τοις των χωρίων δεδνβτνχηκόβι την κτήβιν άεί έγκει-

5 μένων, έτι μέντοι και τοις μεν βτρατιώταις άνά τα

κάλλιβτά τε καϊ τιμιώτατα δωματίων των βφετέρων

ώκημένοις νπηρετείν, αύτοις δε πάντα τοϋτον τον

χρόνον έν τοις φανλοτάτοις τε και άπημελημένοις των

οίκιδίων δίαιταν εχειν.

ίο "Απερ απαντα νπο την Ίονβτινιανον τε καϊ Θεο- 23

δώρας (ίαβιλείαν τοις άν&ρώποις άει γίνεβ&αι ζννέβη,

επεϊ οντε πόλεμον οντε τι άλλο των μεγίβτων κακών

εν τούτω δη τω χρόνω λελωφηκέναι τετνχηκεν. έπεϊ 24

ί£ δωματίων έμνήβ&ημεν , ονδε τοντο παριτέον ήμΐν,

ΐ5 ότι δη οί κεκτημένοι τάς έν Βνζαντίω οΙκίας βαρ-

βάροις ένταν&α καταλνειν παρεχόμενοι έπτακιβμνρίοις

μάλι^τα ονβιν, ούχ όπως των βφετέρων όνίναβ&αι

ούδαμή εϊχον, άλλα και προβετρίβοντο δνβκόλοις έτέροις.

κδ'. Ού μην ονδε τα ές τονς βτρατιώτας αύτω

2ο είργαβμένα βιωπη δοτέον, οΐς δη τονς (πονηροτάτονς)

έπέβτηβεν άν&ρώπων απάντων χρηματα βφάς οτι

πλεΐβτα ζνλλέγειν έν&ένδε κελεύβας, εν είδότας ώς

μοίρα των ποριβ&ηβομένων ή δωδεκάτη αύτοις κείβε-

ται. όνομα δε λογο&έτας αύτοις έϋ•ετο. οί δε άνά 2 Β 133

85 παν έτος έπενόονν τάδε. τάς βτρατιωτικάς βνντάζεις

ούχ ομοίως νόμος χορηγεΐβ&αι έφεζής άπαβιν, άλλα

19 οί. Α^αίΐι. 306, 21 || 20 οί. Ι 217, 5 || 23 οί. Νον. 130 οαρ. 1

2 προβήν δε Αΐβπι.] προς τήνδε οοάά. || 4 κτήβιν Ο Ρ] κτί-

βιν 8 || 5 ϊτι Ρ#] ϊβτι (τ || 14 έμνήβ&ην Ο || 16 ίπτακεβμ.νρίοις 6τ\\

20 τονς (πονηροτάτονς) ΚΓΕβ.] τονς 8, τούτονς Ο, κακίβτονς

νβΐ βίπιϊΐβ Αΐβπι. '

Ρκοοοριυδ. βά. Ηλιιγ>'. III. ΐ. 10
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νέοις μεν ετι αύτοις. ονβι καϊ βτρατενβαμένοις άρτίως

έλάββων δ πόρος, πεπονηκόβι δε καϊ μέβοις πον ήδη

3 καταλόγον γεγενημένοις επϊ μεΐζον χωρεί. γεγηρακόβι

μέντοι καϊ μέλλονβι της βτρατείας άφίεβ&αι πολλω

«τι κομπωδεβτέρα ή βύνταζις, οπως αντοί τε το λοιπόν &

ίδία βιοϋντες ές το άποζην διαρκώς εχοιεν, καϊ έπει-

δάν αύτοις ζνμμετρηβαβ&αι τον βίον ζνμβαίη, παρα-

ψνχήν τινα των οίκείων άπολιπείν τοις κατά τ'ην

4 Ρ 69 οίκίαν δννατοί εϊεν. δ τοίννν χρόνος των βτρατιωτων

τον<? καταδεεβτέρονς ές των τετελεντΎ]κότων η της ίο

βτρατείας άφειμένων τους βα&μούς άεί άναβιβάζων

πρντανεύει κατά πρεββεΐα τάς εκ τοϋ δημοβίον βνν-

5 τάζεις έκάβτω. άλλ' οί Αο^ο^ίται καλούμενοι ονκ εί'ων

εκ των καταλόγων άφαιρεΐβ&αι τά των τετελεντηκότων

όνόματα, καίπερ δμοϋ διαφ&ειρομένων , άλλως τε και ΐ5

κατά τονς πολεμονς βνχνούς γινομενονς, των πλεκτων.

ον μην ούδε τονς καταλόγονς ετι έπλήρονν, και ταϋτα

6 χρόνον βνχνοϋ. καϊ άπ' αύτοϋ περιειβτήκει τύ\ μεν

πολιτεία τον των βτρατενομένων άρι&μόν ένδεέβτερον

αεί είναι, των δε βτρατιωτων τοΓ<? περιοΰδι προς των 20

πάλαι τετελεντηκότων διω&ονμένοις έπι μοίρας παρά

την άζίαν της καταδεεβτέρας άπολελεΐφ&αι, τάς τε

ζνντάζεις έλαττόνως η κατά την προβηκονβαν κομίζε-

β&αι τάζιν, τοις δε λογο&έταις διαλαγχάνειν Ίονβτι-

19 Α^αίη. 305, 16

3 χωρεϊ Αΐβπι.] χωρεΐν οοάά. || 4 της] τάς Ο ρτ. τα. | βτρα

τείας 6τ_Ρ] βτρατιας 8 || 8 έκ των οίκείων Αΐβπι. |) 11 άφεμένων Ο\\

13 ονκ εί'ων Ο Ρ] οίκείων 8 || 15 ονόματα] βώματα Ρ || 16 πολέ

μονς Αΐβπι.] πολεμίονς οοάά. | των άβΐβί ΗβΓν^., ίπιβίΓα || 20 ίί ιϊ]

οπι. Ο Ρ || 21 μοίρας Αΐβπι.] χεϊρας ϋοάά. | παρά Ο Ρ, 8 ρΓ. πι.

οοΓΓ.] χατά 8 ρΓ. πι. || 23 έλαββόνως (?
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νιανω τών βτρατιωτικών χρημάτων πάντα τοϋτον τον

χρόνον.

"Ετι μέντοι και άλλαις ζημιών ιδέαις πολλοις τονς 7

βτρατιώτας άπέκναιον, ωβπερ αμειβόμενοι των εν τοις Β 134

5 πολεμοις κινδύνων, έπικαλοϋντες τοις μεν ως Γραικοί

εϊεν, ωβπερ ονκ έζον των από της Ελλάδος το παρά-

παν τινϊ γενναίω γενέβ&αι, τοις δε ως ονκ έπιτε-

ταγμένον προς βαβιλέως βφίβι βτρατεύοιντο, καίπερ

άμφι τούτω γράμματα βαβιλέως ενδεικννμένοις, άπερ

ίο οί λογο&έται διαβάλλειν ονδεμια όκνήβει ετόλμων

#λλοι^ ίί, οτι δη των εταίρων ημέρας βφίβιν άπολε-

λεΐφ&αί τινας ί,νμβαίη. ύβτερον και των εν Παλατίω 8

φνλάκων τινες ανά πάβαν βτελλόμενοι την 'Ρωμαίων

αρχήν διηρεννώντο δή&εν τω λόγω έν τοις κατα-

ί5 λό^οι§ τούς ες το βτρατεύεβ&αι επιτηδείονς οντας ώς

ηκιβτα, και αύτων τινάς μεν άτε αχρείονς δνταϊ η

γεγηρακότας άφαιρεΐβ&αι τάς ζώνας έτόλμων, οϊπερ το

λοιπον έκ των εύβεβούντων εν τω δημοβίω της αγορας

προβαιτοϋντες τροφήν δακρύων τε και όλοφύρβεως

20 αεί προφάβεις τοις έντνγχάνονβιν έγίνοντο πάαΊ, τούς

δε λοιπούς, 'όπως δη μη ταύτα καϊ αύτοι πείβωνται,

χρήματα μεγάλα επράττοντο, ωβτε πάντων τονς βτρα-

τίώτας ατε τρόποις έκνενενριβμένονς πολλοις πτωχο

τερονς τε γεγονέναι καϊ οΰίαμη ές το πολεμεΐν προ&ν-

25 μεΐβ$αι ζννέβη. ο&εν 'Ρωμαίοις και τα έν Ιταλία 9

4 άπέκναιον Ρ 5] έπί'κ.ναιον (τ || 5 τοις 5] τονς (? Ρ || 6 &πό

της ^Ελλάδος) Ρϊοοοΐοβ] άπο της οοάά., (Γραικίας) νβΐ <^Ελλά-

δος) Β.άϋάϋ Αΐβπι. || 8 βτρατεύοιντο Ρ 8] βτρατεύεβ&αι Ο \\

11 ίταίρων Αΐβπι.] ίτερων οοάά. || 14 διηρεννωντω Ρ, ϋίηά.]

διερεννώντο Ο 8 \\ 16 η Ρ 8] χαϊ Ο \\ 21 ταντά Ρ 8] ταντα Ο \

πείθονται 8ίπινβ || 22 έπράττοντο Αΐβπι.] έπράττετο οοάά. ||

22 ωβτε πάντων ΐβαπΛβΗ] οίίτε πάντων οοάά., οντω πάντως

Αΐβπι., ων έπιλιπόντων Εβίβϊ;β

10*
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πράγματα λελνβΰ'αι ζννέπεβεν. ου δη ΐ4λε%ανδρος δ

λογο&έτης βταλεις τοις μεν βτρατιώταις ταϋτα έπι-

καλεΐν ονδεμια όκνήβει έ&άρρει, τούς δε 'Ιταλούς

χρήματα επραττε, των ές Θενδέριχον και Γότ&ονς

10 πεπολιτενμένων άμύνεβ&αι φάβκων. ού μόνοι. δε οί 5

βτρατιώται πενία τε καϊ άπορία προς των λογο&ετων

Β 135 έπιέζοντο, άλλα και οί παβιν ύπηρετοϋντες τοϊς βτρα-

τηγοίς παμπλη&εις τε καϊ δόζη μεγάλοι τα πρότερα

11 όντες, λιμω καϊ πενία δεινή ήχ&οντο. ον γάρ είχον

ο&εν τά είω&ότα βφίβι πορίβονται. ίο

12 Προβ&ήβω δε τι τούτοις και ετερον, έπεί με ο

των βτρατιωτων λόγος ές τοϋτο αγει. οί 'Ρωμαίων

βεβαβιλενκότες εν τοις ανω χρόνοις πανταχόβε των

της πολιτείας έβχατιών πάμπολν κατεβτήβαντο βτρα-

Ρ 70 τιωτων πλή&ος επι φνλακη των ορίων της 'Ρωμαίων ΐ5

αρχής, \καϊ] κατά την εωαν μάλιβτα μοίραν ταύτη τάς

εφόδονς Περβών τε και Σαρακηνών άναβτέλλοντες,

13 ονβπερ λιμιταναίονς έκάλονν. τούτοις (^Ιονβτινιανος)

δ βαβιλεύς κατ' άρχάς μεν ούτω δη παρέργως τε και

φαύλως έχρήτο, ωβτε τεββάρων ή πέντε αύτοις ένιαν- ϊο

των τών βνντάζεων τούς χορηγούς νπερημερονς είναι,

καϊ έπειδάν 'Ρωμαίοις τε και Πέρβαις εΙρήνη γένοιτο,

1 οί. II 302, 9 || 12—149, 4 οί 'Ρωμαίων—χαρίξεβ»αι^ οί 'Ρω

μαίων βαβιλεϊς έν — ήναγκάξοντο οντοι χρόνυν ρητον τας δφει-

λομένας βνντάζεις μη λαμβάνοντες τω δημοβίω χαρίξεβ&αι 8\ήά.

Β. ν. λιμιταναΐοι

1 ον δή Αΐβπι.] ονδαμή οοοΜ. Η 10 πορίξονται 8 || 12 των

ρωμαίων Ρ | 15 της] τής τών 8ιιϊά. || 16 [καϊ] ϊηοΐυβϊ || 17 Περ

βών 8υίά.] ρωμαίων 6γΡ8\\ 18 λιμιταναίονς 8ιιίά.] λιμηταναίονς

οοάά. Ι ζ'Ιονβτινιανός) Β.άάϊάί βχ 8ιιίάα, ηπϊ οπι. ό βαβιλενς^

19 κατ Αρχας μεν οπι. 8αίά. | παρέργως 8υίά.] περιέργως οοάά. |

τε οπι. 8ιιίά. || 21 τών οπι. 8ιιϊά. || 22 χαϊ έπειδάν] έπειόάν δε

διιίά.

Λ
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ήναγκάζοντο οί ταλαίπωροι ούτοι ατε καϊ (αύ)τοί των

έκ της είρήνης άγα&ών άπολανβοντες χρόνον ρητον

τάς όφειλομένας βφίβι Ι-νντάζεις τω δημοβίω χαρίζε-

β&αΐ' νβτερον δε καϊ αντό τό (τής} βτρατείας όνομα

5 αύτούς άφείλετο ούδενϊ λόγω. τό λοιπόν τα μεν όρια 14

της 'Ρωμαίων αρχης φνλακτηρίων έκτός εμεινεν, οί

δε βτρατιώται έζαπιναίως εβλεπον είς των ενβεβεΐν

είω&ότων τάς χείρας.

"Ετεροι βτρατιώται ονχ ήββονς η πεντακόΰιοι καϊ 15

ίο τριδχίλιοι τα ε% αρχής έπι φνλακη τον Παλατίον

κατεβτηβαν, ονβπερ βχολαρίονς καλονβι. καϊ αντοις 16

βνντάζεις άνέκα&εν πλείονς η τοις αλλοις απαβι το

δημόβιον άει χορηγεΐν εί'ω&ε. τοντονς οί πρότεροι

μεν άριβτίνδην άπολέζαντες ^ξ Αρμενίων ες ταντην

ΐ5 δη την τιμην ήγον. ίξ ον $έ Ζήνων την βαβιλείαν 17

παρελαβε, παβιν ίζονβία έγένετο καϊ ανάνδροις καϊ Β 136

άπολέμοις ονβΊ παντάπαβι τούτον δη τον ονόματος

έπιβατενειν. προΐόντος δε τον χρόνον χαϊ άνδράποδα 18

κατατι&έντες τίμημα την βτρατείαν ώνονντο ταντην.

20 ηνίκα τοίννν Ίονβτΐνος την βαβιλείαν παρέλαβεν,

ούτος Ίονβτινιανός πολλούς ές την τιμήν κατεβτήβατο

ταντην, χρήματα μεγάλα περιβαλόμενος. επεϊ δε τού- 19

τοις τοις καταλόγοις ονδένα ένδείν τό λοιπόν ηβ&ετο,

9—13 "Ετεροι—είω&ε] ϋχολάριοι τριβχίλιοι πεντακόβιοι έπί

φνλακ'η τον Παλατίον ήβαν τεταγμένοι, άριβτίνάην άπολεχ&έντες

ί£ /ίρμενίων, οϊς βνντάξεις άνέκα&εν πλείονς ΐ) τοις αλλοις απαβι

το δημόβιον έχορήγει 8ιιίά. β. ν. βχολάριοι |] 11 Α^αίη. 310, 2

1 καϊ (αν^τοϊ Αΐβπι.] χαίτοι αοδίά. || 4 (τής) αάάίάϋ Κη£.||

5 τό] τό <[τϊ^> οοηίο. ΚΓαβ , πιαΐίπι (ωβτε) τό || 7 ίέ] ί£ (ϊή Ρ\\

10 Παλατίον] πάλλαντος 8ηίά. || 13 τοντονς Αΐβπι.] τοντοις οοάά. |

χρότερον 8 || 15 ίέ] άή 8 || 18 άνδράποδα Αΐβπι.] άνδραπόδοις

ΟΟ(1(1. || 20 Ιονβτϊνος Ο Ρ, 8 ρΓ, πι. οοιτ.] Ιονοτινιανός 8 ρΓ. πι. |

παρέλαβε 8 || 22 περιβαλλόμενος Ο
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έτερονς αύτοις ές διβχιλίονς έντέ&εικεν, ούβπερ ύπερ-

20 αρέ&μονς έκάλονν. επειδη δε αντός την βαβιλείαν

έ"βχε, τούτονς δη τούς ύπεραρί&μονς άπεβείβατο αύτίκα

μάλα, των χρημάτων ούδ' δτιοϋν άποδούς βφίβιν.

21 Ές μέντοι τούς έντός τοϋ των βχολαρίων άρι&μοϋ 5

ΰντας έπενόει τάδε. ήνίκα βτράτενμα επϊ Λιβύην η

Ίταλίαν η έπι Πέρβας ως βταλήβεται έπίδοζον εί'η,

καϊ αύτοις (ώς) ζνβτρατεύβονβιν έπήγγελλε βνβκεν-

άζεβ&αι, καίπερ έζεπιβτάμενος έπιτηδείως αντούς ές

το βτρατεύεβ&αι ως ηκιβτα εχειν, οί δε τοϋτο ϊνα μη ίο

γένηται δείβαντες χρόνον οί ρητοϋ τάς ζνντάζεις

άφίεβαν. ταϋτα αϊν τοις βχολαρίοις πολλάκις ζννη-

22 νέχ&η πα&εΐν. και Πέτρος δε τον απαντα χρόνον

ήνίκα την τοϋ μαγίβτρον καλονμένον είχεν αρχήν, άει

κα&' ήμέραν αντούς κλοπαις άμν&ήτοις άπέκναιε. ΐ5

23 πραος μεν γαρ ήν και ώς ήκιβτα ύβρίζειν είδώς,

κλεπτίβτατος δε άν&ρώπων απάντων και ρύπον αΙβχροϋ

άτεχνώς έμπλεως. τούτον τοϋ Πέτρον καν τοις εμ-

προβ&εν λόγοις έμνήβ&ην άτε τον ^ίμαλαβούν&ης φόνον

της Θενδερίχον παιδός είργαβμένον. 2ο

24 Είβι δε καϊ έτεροι των εν Παλατίω πολύ αζιώτε

ροι, έπει και πλείω το δημόβιον αύτοις χορηγεΐν

1 —2 ετέρονς—έκάλονν] Ηαβο βχοβΓρβϋ 8ιιϊ(1. β. ν. νπεράρι&

μος || 13—18 καϊ Πέτρος—εμπλεως] οντος ήν έπϊ Ιονβτινιανον,

ίφ&αβε δε καϊ μέχρι Μαγίβτρον γενέβ&αΐ' ος άεϊ καϊ κα&ημέραν

τονς βαβιλεϊς κλοπαΐς κτλ. 8αίά. β. ν. Πέτρος || 16 Ιοαηηββ

1*7άιιβ 190, 14 πράος μεν γάρ έβτι (βο. Πέτρος) || 19 οί. III 100, 24

1 έντέ&εικεν (τΡ] άντέ&ηκεν 8 \\ 2 —3 έκάλονν—υπεραρ]&

μονς Ο Ρ] οια. 8 || 5 ϊ25 Ρ \\ 7 εί'η Ο ρτ. τα. οοΓΓ., Ρ 8] ήν Ο

ρΓ. πι. || 8 ((»9^> ζνβτρατεύβονβιν Εβίδΐίβ] ξ.νβτρατεΰονβιν οοά.ά. |

9 έπίτηδες Ρ || 10 οί δε Αΐβπι.] οΰδε οοάά. || 11 βνντάξεις 8$

14 καλονμένην 8 | άϊϊ] άεϊ καϊ διιίά. || 17 απάντων αν&ρώπων

διιίά. || 21 πολλώ Κβϊβΐίβ
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ειω&εν ατε και μείξω κατατι&εΐβι τον τής βτρατείας Β 137

όνόματος τά τιμήματα, οι δη δομέβτικοί τε και προ-

τίκτωρες επικαλοννται (και) άνέκα&εν άμελέτητοί είβι

πολεμίων εργων. τάζεως γαρ και προβώπον ενεκα 25

5 μόνον έν Παλατίω επάί^α^ι καταλέγεβ&αι. και αύτων Ρ 71

οί μεν έν Βνζαντίω, οί δε επί τε Γαλατίας εκ παλαιον

και χωρίων ετέρων ϊδρννται. αλλα και τούτονς Ίον- 26

βτινιανος τρόπω άεί δεδιββόμενος τω είρημένω με&-

ίεβ&αι ήνάγκαζε των προβηκονβων βφίβι βνντάζεων.

ίο έν κεφαλαίω δε τοντο είρήβεται. νόμος ήν άνά πεν- 27

ταετηρίδα έκάβτην τον βαβιλέα των βτρατιωτων ε'κα-

βτον δωρεΐβ&αι χρνβίω τακτώ. πέμποντες δε άνά 28

πεντάετες πανταχόβε τής 'Ρωμαίων άρχής παρείχοντο

βτατήρας χρνβονς βτρατιώτη εκάβτω πέντε. και τοντο 29

ΐ5 ονχ οϊόν τε ήν μή πράββεβ&αι άει μηχανη πάβη. εξ

οτον δε άνήρ όδε διωκήβατο την πολιτείαν, τοιοϋτο

ούδεν οντε διεπράζατο οντε έμέλληβε, καίπερ χρόνον

δύο και τριάκοντα ένιαντων τριβέντος ήδη, ωβνε και

λή&ην τον εργον τούτον τοις άν&ρώποις γενέβ&αι τινά.

2ο Τρόπον δε καϊ άλλον τής ές τούς κατηκόονς λεη- 30

λαβίας έρων έρχομαι. οί βαβιλεΐ τε και ταις άρχαις

έν Βνζαντίω ή όπλιξόμενοι ή γράμματα διαχειρίζοντες

ή αλλο δτιονν νπηρετοϋντες τάββονται μεν έν τοις

καταλόγοις αρχήν έβχατοι, προΐόντος δε τον χρόνον

25 άναβαίνοντες άει ές των «πο^νομενων ή νπεζιόντων

1 .κατατι&εΐβιν ΰπερ τον Κβίβΐϊβ || 2—3 προτίκτορες οοάά. ||

3 έπιχαλούνται] λονν βναηιιίί ίη 5 | (καΥ} άνέκα&εν] χαϊ Άάάίάϋ

ΕβϊβΪβ || 4 προβώπον] ον βναηηίί ίη 5 || 6 Γαλατίας Μαΐίχ.]

γαλα Ρ 8, γάλατας (τ || 9 βνντάξεων Ρ 8] τάξεων Ογ || 13 παντα-

χό&ι 8 || 14 ίκάβτω βτρατιώτη Ρ || 17 έμέλληβε Εβϊβϊβ] έμ.έληβε

κοάά. || 19 τούτον Ο Ρ] τονδε 8 | 19—20 γενέβ&αι. τινά τρό

πον €γ Ρ, Εταβ.
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την χώραν τάζεως εκαβτοι της κατ' αντούς ές τόδε

χωρονβιν, ί'ως αν τις βα&μον έπιβεβηκώς τον πρώτον

31 ήδη ες το της τιμης άφίκηται πέρας. καϊ τοις ές

τοντο αζιώματος ήκονβι χρήματα έκ παλαιοϋ διατέ-

Β 138 τακται τοβαντα το πλή&ος ωβτε πλέον ανά παν ετος 5

• η ές εκατον χρνβον άγείρεβ&αι κεντηνάρια τούτοις,

(καϊ) αντονς τε γηροκομεΐβ&αι καϊ των αλλων πολ

λούς μετέχειν αντοις ωφελείας έκ τον έπι πλεΐβτον

της έν&εν ζννέβαινε, της τε πολιτείας τα πράγματα

32 έπϊ μέγα ίΰ;τορ1'αί? αεί. ταύτη έχώρει. άλλα βαβιλενς ίο

οδε τούτων αντονς άποβτερήβας βχεδόν τι άπάντων,

αΰτοΐ<? τε και τοις αλλοις άν&ρώποις κακά ήνεγκεν.

άψαμένη γαρ αύτων ή πενία πρώτον, είτα και διά τών

άλλων έχώρει, οις τι και πρότερον ωφελείας μετήν.

33 χαϊ ήν τις την ζνμπεπτωκνΐαν αντοις έν&ένδε ξημίαν ΐ5

ές έτη δύο και τριάκοντα διαρι&μοΐτο, ενρήβει το

μέτρον ωνπερ αύτούς άποβτερείβ&αι ζννέπεβε.

κε'. Τούς μεν βτρατενομένονς οντως δ τνραννος

οδε διεχρήβατο. άπερ δε αντω ές έμπόρονς τε και

ναύτας καϊ βαναύβονς καϊ άγοραίονς άν&ρώπονς, δι' 20

αντων τε καϊ ές τονς άλλονς απαντας εί'ργαβται,

2 φράοων έρχομαι. πορ&μώ δύο εκατέρω&εν Βνζαντίον

έβτον, άτερος μεν έφ' Έλληβπόντον άμφϊ Σηβτόν τε

και "Αβνδον, δ ίέ δη ετερος έπϊ τοϋ βτόματος τον

22—153, 21 πορ&μώ—προβίεβ&αί] Πορ&μώ δύο έβτόν 6 μεν

έφ' Έλλ. — κεκομιβμένος ην ονδεν προς τών τήδε ναντιλλομί-

νων κομιξόμενος 8ιιίά. β. ν. πορ&μός

1 & τάδε] ές το πρόβω ΕβϊβΐΣβ || 2 £ως Ο 8] ώς Ρ || 7 (και)>

Εβίβϊβ] οπι. οοάά. | γηρωιίομεϊβ&αι Ρ 8 || 9 της ίν&εν Αϊβπι.]

τοις ίν&εν οοάά. | της τε Ο Ρ] τοις τε 8 \\ 11 τι απάντων Ββίβΐίβ]

διά πάντων οο(1(1. , δη άπάντων Λΐβπι. || 19 &δε Ρ 5] οΐη. θ

21 αυτών τε] αντών δε ΚβϊβΐΣβ || 22 ίχατέρω&ι Ρ || 23 έφ'] άφ' 8
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Εύζείνον καλονμένον Πόντον, ού το Ίερον ονομάζεται.

έν μεν ονν τω Έλληβπόντον πορ&μω τελωνεΐον μεν 3

εν δημοβίω ως Ύ\%ιβτα %ν, άρχων δε τις εκ βαβΊ.λέως

βτελλόμενος εν Μβύδω κα&ηβτο, διερεννώμενος μεν, Ρ 72

5 ην ναϋς οπλα φέρονβα ες Βνζάντιον ού βαβιλέως ί'οι

γνώμη, καϊ ήν τις εκ Βνζαντίον άνάγοιτο ού φερό

μενος γράμματα των ανδρών και βημεΐα οίς έπίκειται Β 139

ή τιμή αντη (ού γαρ &έμις τινά εκ Βνζαντίον άνάγε-

β&αι ούκ άφειμένον προς των ανδρών, οι τη τοϋ

ίο μαγίβτρον καλονμένον άρχη ύπονργοϋβι) πραττόμενος

δε τονς των πλοίων κνρίονς τέλος [δε] ούδενϊ αί'β&η-

βιν παρεχόμενον άλλ' ωβπερ τινά μιβ&ον δ ταύτην

δη την αρχήν εχων τοϋ εργον τούτον λαμβάνειν ήζίον ' 4

ό μέντοι έπι πορ&μον τον ετέρον βτελλόμενος τον

ΐ5 μιβ&"ον άει προς βαβιλέως κεκομιβμένος ήν και διε-

ρεννώμενος ες το άκριβες ταϋτά τε, άπερ μοι ειρηται,

καϊ ην τι ές τούς βαρβάρονς κομίζοιτο, οϊ παρά τον

Εύζεινον ΐδρννται Πόντον, ώνπερ ού &έμις έκ 'Ρω-

μαίων της γης ες τονς πολεμίονς κομίζεβ&αι. ούδεν

20 μέντοι έζήν τω άνδρϊ τούτφ προς των τηδε ναντιλλο-

μένων προβίεβ&αι. εξ ον δε Ίονβτινιανός τήν βαβι- 5

λείαν παρέλαβε, τελωνεΐόν τε δημόβιον κατεβτήβατο

1 Ιερόν} ΑΐΓϊαη. ΡβΓϊρΐ. Οαρ. 12 || 6—7 ον— άνδρών] Οϊί.

Βιιίά. β. ν. άνάγεβ&αι

1 χαλονμένον οπι. 8υίά. | ον] ο Εβιβϊβ, ίτιιβίΓΕ || 2 ονν] δη

8υίά. | Ελληβπόντον πορ&μω] Ελληβπόντω 8ηίά. | τελωνεϊον

8ιιϊά.] τελώνιον οοάά. || 2—3 μεν— ως] οπι. 8ιιίά. || 4—14 μεν—

μέντοι] ίχαβτα 6 δε 8ιιϊ(1. || 5 νανν 8 || 9 —10 ονχ άφειμένον—

άρχχι] προς τών άνδρών, οϊ τη τον μαγίβτρον ονχ άφειμένων

άρχή χαλονμένον οοάά., οοΓΓβχϋ βί ίΓαηβροδιιίί Αΐβπι. || 11 [ίί]

άβΐβνϋ ΜαΗΓ. || 13—15 δη την—προς βαβιλέως Ρ 8] οπι. (?||

14 τον οπι. δυίά. || 15 ην 8πϋ] είη οοάά. \\ 16 τε οπι. (τ || 18 ων-

περ] ην γαρ Κβϊδϋβ || 19 χομίξοιτο βυρβΓβΟΓ. εβ&αι (} || 22 τελω

νεΐον Ώϊτιά.] τελώνιον οοάά.
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εν πορ&μω έκατέρω και μιβ&οφόρονς αρχοντας δύο

ές άεί πέμπων μίβ&ωβιν μεν αύτοις παρείχετο την

ζνγκειμένην , έπήγγελλε δε χρήματά οί δτι πλεΐβτα

6 έν&ένδε άποφέρειν δννάμει τη πάβΎ\. οι ίί αλλο

ονδεν η εύνοιάν οί την ές αντόν ένδείκννβ&αι εν 5

βπονδΐ] έχοντες άπαζάπαντα προς των πλεόντων τα

των φορτίων τιμήματα ληΐζόμενοι άπηλλάββοντο.

1 Έν μεν ούν πορ&μώ έκατέρω ταϋτα έποίει' εν δε

Βνζαντίω έπενόει τάδε. των τινά οι επιτηδείων

προύβτήβατο , Σύρον μεν γένος, ονομα δε ΐΑδδαΐον, ίο

ω δη έπήγγελλεν εκ νηών των ένταν&α καταιρονβών

8 όνηβίν τινά οί πορίζεβ&αι. ό ίε πλοΐα άπαντα τα

καταίροντα ές τον Βνζάντιον λιμένα ούκέτι έν&ένδε

ήφίει, άλλα τούς νανκλήρονς η τοις τιμήμαβιν έζημίον

νηων των βφετέρων ή άναφορείν ες τε Λιβύην και ΐ5

9 Β 140 Ίταλίαν ήνάγκαζε. και αντών οί μεν ούτε άντιφορ-

τίζεβ&αι ούτε &αλαττονργεΐν έτι ή&ελον, άλλα καύ-

βαντες τα βφέτερα πλοΐα εύ&νς άβμενοι άπηλλάββοντο.

10 8^Οις μέντοι έπάναγκες ην εκ ταύτης δη της έργαβίας

τόν βίον ποιεΐβ&αι, ούτοι δη τριπλαβίαν προς των 2ο

έμπόρων την μίβ&ωβιν κεκομιβμένοι το λοιπόν εφορ-

τίζοντο τοις τε έμπόροις περιειβτήκει ταύτην βφίβιν

αύτοις την ζημίαν προς των τα φορτία ώνονμένων

Ιάβαβ&αι, ούτω τε λιμοκτονεΐβ&αι πάβη μηχανη τονς

'Ρωμαίονς ζννέβαινεν. 25

10 Ιίάδαΐον] ηίο ίάβπι νίάβίιιΓ βδββ, οιιϊιιβ πιβπίϊοηβπι ία-

οίιιηί Ευ.β#Γ. V 3. Νϊοβρη. Οαΐΐ. XVII 34. οί. Τηβορη. Ι 242, 9

5 οί οπι. Ο Ρ | & Ρ 8] έχ' Ο || 10 Άδδαϊον Ώϊηι1.] άά

άων οοάά. || 12 απαντα Ο Ρ] οτα. 8 || 13 τον] το Ο \ έν&ένόε

Ρ 8] οπι. σ\\ 20 δη βοτϊρβϊ] ίέ οοάά.
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Άλλα ταϋτα μεν τηδε κατά την πολιτείαν έφέρετο. 11

α δε και ές τά κέρματα τοις βαβιλεϋβιν εί'ργαβται, ον

μοι παριτέον οί'ομαι είναι. των γάρ άργνραμοιβών 12

πρότερον δέκα καϊ διακοβίονς ό/3οΑούς, ονς φόλλεις

5 καλοϋβιν, νπερ ενός βτατήρος χρνβον προΐεβ&αι τοις

ζνμβάλλονβιν ειω&ότων, αύτοί έπιτεχνώμενοι κέρδη

οικίία όγδοήκοντα καϊ εκατον μόνονς νπερ τον βτα-

τήρος δίδοβ&αι τονς όβολονς διετάζαντο. ταύτη δε

νομίβματος έκάβτον χρνβοϋ ε'κτην άπέτεμον μοίραν * *

ίο πάντων άν&ρώπων.

Έπεΐ δε οι βαβιλεις οντοι των ώνίων τά πλεΐβτα 13

(εις τα} καλούμενα περιβτήβαντες μονοπώλια, τούς τι Ρ 73

ώνήβαβ&αι βονλομένονς αεί κα&' έκάβτην άπέπνιγον,

μόνα δε αύτοις άνέφαπτα τά της έβ&ήτος έλέλειπτο

η πωλητήρια, μηχανώνται καϊ άμφ' αντοις τάδε. ΐμάτια 14

τά έκ μετάζης εν Βηρντω μεν και Τνρω πόλεβι

ταΐς έπι Φοινίκης έργάζεβ&αι έκ παλαιοϋ είώ&ει. οϊ 15

τε τούτων έμποροί τε και έπιδημιονργοι καϊ τεχνΐται

ένταν&α το άνέκα&εν φκονν, έν&ένδε τε ές γήν άπα

ν) βαν φέρεβ&αι το έμπόλημα τοϋτο ζννέβαινεν. έπει 16

ίέ Ίονβτινιανον βαβιλεύοντος οί έπι ταύτη τη έργαβία Β 141

3—9 των γάρ—μοΐραν] έπι γάρ Ίονβτινιανοϋ τον βαβιλέως

των άργνραμοιβών — διετάξατο, χρνβον ίκτην άποτεμόμενος

μοϊραν 8υίά. β. ν. κέρματα, δ Ίονβτινιανός των άργνραμοιβών

νπερ ίνός — είω&ότων δέχα καϊ διακοβίονς όβολονς αντός έπι-

τεχν. — διετάξατο δίδοβ&αι άβολονς 8υϋ. β. ν. δβολον || 7 Μαΐ.

486, 19

4 ψάλλεις Βοίά.] φάλεις οοάά. || 6 αυτός έπιτεχνώμενος 8ιιίά.

β. ν. κέρματα βί β. ν. δβολον || 7 ίχατόν] ίχατόν ίτη 8 \\ 8 άιετά-

ξ.αντο ΜαΐΙτ.] διετάξ.ατο 8ιιϊά., διεπράξαντο οοάά. \ ταύτη Ββϊβΐιβ]

ταύτην οοάά. || 10 Αηίβ πάντων ΐαοιιηαπι ϊηϋοανϋ; Εβϊβΐίβ Τ]

12 (είς τά> αοίάϋίί Αΐβπι. || 16 βνρητώ 8 ρΓ. μ. || 19 ωχονν]

ωκνονν Ο
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εν τε Βνζαντίω και πόλεβι ταις αλλαις όντες αζιωτέ-

ραν άπεδίδοντο την έβ&ήτα ταύτην, αίτιώμενοι μεΐζον

μεν ί) πρότερον έν χρόνω τω παρόντι ύπερ αντής

καταβάλλεβ&αι το τίμημα Πέρβαις, πλείω δε ννν τά

δεκατεντήρια είναι έν γή τη 'Ρωμαίων, δόκηβιν απαβιν 5

δ αύτοκράτωρ παρεχόμενος ότι δη έπι τούτω άγανακ-

τοίη, νόμφ απαβιν άπεΐπε μή πλέον η όκτώ χρνβών

17 της τοιαύτης έβ&ήτος την λίτραν είναι. καϊ προβτί-

μημα έκειτο τοις παραβηβομένοις τον νόμον των νπαρ

χόντων βτερεΐβ&αι χρημάτων. ταϋτα τοις άν&ρώποις ίο

αμήχανά τε καϊ άπορα έδόκει παντάπαβιν είναι. ον

γαρ οϊόν τε ή^ν τούς εμπόρονς μειζονος τιμής τά φορ

τία ταϋτα έωνημένονς έλάββονος αντά τοις ζνμβάλ-

18 λονβιν άποδίδοβ&αι. διό δη ταύτην μεν την έμπορίαν

έργολαβεΐν ούκέτι ήζίονν, έπικλοπώτερον δε φορτίων ΐ5

των βφίβιν άπολελειμμένων έποιοϋντο κατά βραχύ τάς

πράβεις, δηλονότι των γνωρίμων τιβϊν, οΐβπερ τά

τοιαϋτα καλλωπίζειν τά βφέτερα αντών προί'εμένοις

19 έν ηδονή ην η τρόπω τω άναγκαΐον έγίνετο. ων δή

ή βαβιλις επιψι&νριζόντων τινών αΙβ&ομένη, καίπερ »ο

ον βαβανίβαβα τά &ρνλλούμενα, ζύμπαντα εύ&ύς τά

φορτία τούς άν&ρώπονς άφείλετο, και χρνβίον αντούς

ές κεντηνάριον έπιτιμηβαμένη. * * Άρχει δε ταύτης ίν

γε 'Ρωμαίοις της έργαβίας δ τοις βαβιλικοις έφεβτώς

20 %'ηβανροις. Πέτρον ούν τον Βαρβύμην επίκληβιν έπι 25

ταύτης καταβτηβάμενοι της τιμής ον πολλω ύβτερον

1—2 άξιοτέραν Ο || 5 είναι οίά.8 \ τ'η οτα.8\\ 10 τοις Ρ8] οπι. Ο

13 ταντα Ρ Β] οτα. Ο \ έωνημένοις Αΐβπι.] έωνημένονς οοάά. |

αυτά Ρ 8] τιμής Ο || 17 οϊβηερ Αΐβπι.] ίέικρ οο(1ά. || 18 βφέτερ'

Ο || 23 Αηίβ Άρχει ΐαουηΜΐι ίηάϊοανϊ; βχοίάϊβββ ριιίο ΐιββο ίβΓβ:

νβτερον δε χαϊ (ν Βνξαντίφ οι βαβιλεΐς οντοι ΐμάτια τά έκ μί-

τάζης αυτοϊ έργάξεβ&αι ονκ άπηξίονν || 26 καταβτηβάμενος Ο



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 25. 157

έπεχώρονν αντω πράββειν άνόβια εργα. τονς μεν 21

(γάρ) αλλονς απαντας τον νόμον ές το άκριβες έδι-

καίον τηρεΐν, τονς δε τον εργον τούτον τεχνίτας Β 142

αντω μόνφ άναγκάζων έργάζεβ&αι άπεδίδοτο, ονκέτι

5 έπικρνπτόμενος, αλλ ' εν τω δημοβίω της αγορας βαφης

μεν της προβτνχονβης την ονγκίαν ονχ ήββον ή κατά

?| χρνβών, βάμματος δε τον βαβιλικον, οπερ καλεΐν

ολόβηρον νενομίκαβι, πλεον η τεββάρων καϊ εϊκοβι

χρνβών. καϊ βαβιλεΐ μεν έν&ένδε μεγάλα χρήματα 22

ίο εφερεν, αύτος δε περιβαλλόμενος πλείω έλάν&ανεν,

οπερ άπ' αντον άρζάμενον ές αεί εμεινε. μόνος γαρ 23

ές τόδε τον χρόνον εμπορός τε άπαρακαλύπτως και

κάπηλος τον έμπολήματος τονδε κα&ίβταται. εμποροι 24

μεν ονν οβοι πρότερον την εργαβίαν ταντην μετι^εβαν

ΐ5 εν τε Βνζαντίω και πόλει εκάβτη &αλαττονργοί τε

καϊ εγγειοι έφέροντο ώς το είκος τα έκ της έργαβίας

κακά. εν δε πόλεβιν δ δήμος βχεδόν τι ολος ταις 25

είρημέναις προβαιτητής έζαπιναίως έγενετο. βάνανβοι

γαρ αν&ρωποι καϊ χειρώνακτες λιμω παλαίειν, ώς το

2ο είκός, ήναγκάζοντο, πολλοί τε απ ' αντον την πολιτείαν

μεταβαλλόμενοι φενγοντες ωχοντο ές τα Περβών ή&η. Ρ 74

μόνος δε αεί ό των &ηβανρών αρχων ένεργολαβών 26

το έμπόλημα τοντο μοίραν μεν βαβιλεΐ, ώβπερ εί'ρηται,

πόρων των έν&ένδε άποφερειν ήζίον, αΰτός 5ί τά

25 πλείω φερόμενος δημοβίαις βνμφοραις έπλοντει. ταντα

μεν ονν τηδε κεχώρηκεν.

2 (γάρ) Β.άάΐάϊ || 4 αντω βΟΓίρβϊ] αντω οοάά. | μ.όνω'] νόμω

ΜαΐίΓ. | άπεδίδοτο Εβϊβΐίβ] έπεδίδοτο αοάά. || 6 ονγκίαν Αΐβΐη.]

οΙχίαν οοάά. || 7 βάμ.ατος Ο || 8 τεττάρων 8 || 17 ολος βχεδόν τι 8\\

18 τίροβαιτητφς Αΐβπι.] προβαιτεΐν την Ο Ρ, προβαιτεΐν 8 || 19 χει

ρώνακτες Ρ 8] χειρωνάκται Ο
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κς'. "Οντινα δε τρόπον των πόλεων τούς κόβμονς

καϊ τα έγκαλλωπίβματα πάντα εν τε Βνζαντίφ καϊ

2 πόλει εκάβτη κα&ελεΐν ί'βχνβεν αντίκα έροϋμεν. πρώτα

μεν καταλύειν το των ρητόρων αζίωμα εγνω. τά τε

γαρ έπα&λα αντούς άφείλετο εύ&νς απαντα, ο'ιβπερ 5

τρνφάν τε τά πρότερα και έγκαλλωπίζεβ&αι της βννη-

Β 143 γορίας άφειμένοι είώ&αβι, καϊ διωμότονς βννίβταβ&αι

τούς διαφερομενονς έκέλενβε, καϊ απ* αντον περιν-

3 βριβμενοι έν πολλη ά&νμία έγενοντο. έπεϊ δε των τε

άπο της βνγκλήτον βονλης καϊ των άλλων εύδαιμόνων ίο

δοκούντων είναι εν τε Βνξαντίω καϊ πάβΐ} τη 'Ρωμαίων

άρχη πάβας, ωβπερ έρρή&η, τάς ούβίας άφείλετο, άρ-

4 γεΐν το λοιπόν τω έπιτηδεύματι τούτω έλέλειπτο. ον

γάρ είχον άν&ρωποι λόγον οτονονν ονδεν άζιον, ον-

περ αν καϊ άμφιββητοΐεν άλλήλοις. αντίκα τοίννν εκ ι5

πολλών μεν ολίγοι, εζ ενδόζων δε λίαν κομιδη άδοζοι

πανταχό&ι γεγονότες της γης πενία μεν, ώς το είκος,

πολλη εί'χοντο, μόνην δε νβριν την άπο τον εργον

φερόμενοι άπηλλάβΌΌντο.

5 1ίλλα καϊ τονς Ιατρούς τε καϊ διδαβκάλονς τών 20

έλεν&ερίων των άναγκαίων άπορεΐβ&αι πεποίηκε. τάς

τε γάρ βιτήβεις, άς οί πρότερον βεβαβιλενκότες έκ τοϋ

δημοβίον χορηγεΐβ&αι τοντοις δη τοις έπιτηδεύμαβιν

6 εταζαν, ταύτας δη ούτος άφείλετο πάβας. καϊ μην καϊ

4 Μαΐ. 470, 19 || 7—8 διωμότονς—έκέλενβε] 8υίά. β. ν. διώ-

μοτος.

1— 164, 13 "Οντινα—κεχωρηκεν οΐη. 5 || 1 τρόπον ΐιοο ΐοοο

Μαΐίτ., ρΟβί πόλεων οοάά. || 5 αντονς άφείλετο εν&νς Ρ] άφεί

λετο αυτονς (τ || 8 τονς διαφερομένονς έκέλενβε οοάά.] τοις δια-

φερομένοις έκέλενε τονς ρήτορας Βιιίά. || 9 ά&νμία Αΐβπι.] άβή

μία οοάά. | τε οπι. Ρ || 12 ίρρέθη οοάά. || 14 λόγον Ρ || 21 άπορεΐ-

β&αι Ρ] βτερεΐβ&αι Ο
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οβονς οί τάς πόλεις οίκοϋντες άπάβας πολιτικών βφί-

βιν ή &εωρητικών οίκο&εν πεποίηνται πόρονς, και

τοντούς μεταγαγών φόροις άναμΐζαι τοΐ£? δημοβίοις

έτόλμηβε. καϊ ούτε Ιατρών τις ή διδαβκάλων το λοι- 7

5 πον εγίνετο λόγος ούτε δημοβίας τις ετι οίκοδομίας

προνοεΐν ΐβχνβεν ούτε λύχνα ταις πόλεβιν εν δημοβίω

εκαετο οντε τις ήν αλλη παραψνχή τοις ταύτας οίκοϋβι.

τά τε γαρ &έατρα καϊ ΐππόδρομοι καϊ κννηγέβια εκ 8

τοΰ έπι πλεΐβτον απαντα ήργει, ού δη οι την γνναΐκα

ίο τετέχ&αι τε καϊ τε&ράφ&αι και πεπαιδεϋβ&αι ζ.ννέβαι-

νεν. ύβτερον δϊ ταϋτα δη άργείν εν Βνζαντίω έκέ- 9

λενβε τά &εάματα, τοϋ μη τά είω&ότα χορηγεΐν το Β 144

δημόβιον πολλοις τε και βχεδόν τι άναρίθμοις ούβιν, Ρ 75

οϊς έν&ένδε δ βίος. ήν τε (δια τε και κοινη λύπη τε 10

ΐ5 και κατήφεια, ώβπερ αλλο τι των άπ' ονρανοϋ έπιβκη-

.φαβαι πά&ος, και βίος παβιν άγέλαβτος. αλλο τε το 11

παράπαν ούδεν έφέρετο τοις άν&ρώποις έν διηγήμαβιν,

οί'κοι τε ονβι και άγοράζονβι καν τοις ιεροις ίιατρι-

βονβιν ή βνμφοραί τε και πά&η και καινοτέρων άτν-

2ο χημάτων ύπερβολή.

Ταύτα μεν ούτω ταις πόλεβιν είχεν. ο δε τφ 12

λόγω λείπεται, τοϋτο είπεΐν αζιον. ύπατοι 'Ρωμαίων

ανά παν ετος έγινέβ&ην δνο, ατερος μεν έν 'Ρώμη, ό

ίέ δη ετερος έν Βνζαντίω. οβτις δε είς την τιμήν 18

25 έκαλεΐτο ταύτην πλέον ή κεντηνάρια χρνβοϋ εικοβιν

ες την πολιτείαν άναλοϋν εμελλεν, όλίγα μεν οίκεΐα,

τά δε πλεΐβτα προς βαβιλέως κεκομιβμένος. ταϋτά τε 14

8 Μαΐ. 417,2

7 έκάετο Κταβ.] έκάβτω οοάά., έκαβτη Αΐβπι. || 10 τε&ράφ&αι

βοΓίρβϊ] τετράφ&αι οοάά. || 14 ην τε] ήν Ρ
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τά χρήματα ες τε τονς άλλονς, ώνπερ έμνήβ&ην, καί

ές των βίων τονς άπορωτέρονς έκ τον έπι πλεΐβτον

φερόμενα καϊ διαφερόντως ές τονς έπι βκηνής απαντα

15 τα πράγματα ές άεί τη πόλει άνίβτη. εξ ον ίί Ίον-

βτι.νιανός την βαβιλείαν παρέλαβεν, ονκέτι καιροις τοις 5

κα&ήκονβι ταϋτα έπράββετο' αλλα τά μεν (πρωτα)>

πολλον 'Ρωμαίοις ύπατος κα&ίβτατο χρόνον, τελεν-

τωντες δε ούδε οναρ το πράγμα έώρων, εξ ον δη πενίφ

τινϊ ένδελεχέβτατα έβφίγγετο τά αν&ρώπεια, τά μεν

είω&ότα {τον βαβιλέως) ονκέτι τοις ύπηκόοις παρε- ίο

χομένον, τά δε ύπάρχοντα τρόποις άπαβι πανταχό&εν

άφαιρονμένον.

16 '£1ς μεν ονν τά δημόβια καταπιών ζνμπαντα χρη

ματα τονς εκ της βνγκλήτον βονλης δ λνμεών ούτος

εκαβτόν τε Ιδία και κοινη ζνμπαντας τάς ονβίας αφή- ΐ5

17 Β 145 ρηται, διαρκώς δεδιηγήβ&αι οίμαι. ως δε καϊ τούς

άλλονς εύδαίμονας δοκονντας είναι βνκοφαντία περσών

άφαιρεΐβ&αι τά χρήματα ί'βχνβεν, ικανώτατά μοι είρή-

©■.9'αι. νομίζω, ον μεντοι βτρατιώτας τε και άρχονβι

παβιν νπηρετονντας και τούς εν Παλατίω βτρατενο- 20

μένονς, γεωργούς τε καί χωρίων κτήτορας κα\ κνρίονς

καί οις έν λόγοις τά έπιτηδεύματα έβτιν, άλλα μην

έμπόρονς τε και νανκλήρονς και ναύτας βαναύβονς τε

6 Μαΐ. 426,21. 478.20. Ήιβορΐι. Ι 174,16. ΟΐιΓΟη. Ραβ(Λ.

Ι 617, 18. ΟβάΓβη. Ι 642. 15. ΜαΓοβΐΐ. Οοπι. Β.ά α. 452 (1). Νον.

105, οαρ. 2

2 ές των—πλεΐβτον Ρ] έκ τον έπϊ πλεϊβτον ές των βίων

τονς άπορωτέρονς Ο || 6 άλλα τα] αΙλοτε βάά. οιιπι Αΐβπι. |

{πρώτα*} αάάϋϊ] {πρώτα μόνος τις} ΚΓβ.β. || 10 {τον βαβιλέως)

νβΐ βϊηήΐβ ροβί είω&ότα Β,&άβΏ.άχιτα. ββί. οί. Έίγ 2, ρ. 41 || 19 ον

μεντοι βοήρβϊ] έν μεντοι οοά(1., καϊ μέντοι Κβϊβΐίβ, ίοΓίίΐδββ βΟΓϊ-

Ιιβηάιιιπ: ον μόνον | βτρατιώτας Κβίβΐίβ] βτρατιώταις οοάά.
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και χειρώνακτας και άγοραίονς καϊ οίς άπο των έπί

της βκηνής επιτηδενμάτων ό βίος, και μήν καϊ τονς

αλλονς ώς είπείν απαντας, ες ονς διικνειβ&αι βλάβος

το έκ τοϋδε βνμβαίνει.

6 Οια δε τούς τε προβαιτητάς και άγελαίονς άν&ρώ- 18

πονς και πτωχούς τε και λώβτ] πάβΐ] έχομένονς είργά-

βατο, αύτίκα έροϋμεν τα γαρ άμφϊ τοις ίερεϋβιν αύτώ

πεπραγμένα έν τοις όπιβ&εν λόγοις λελέζεται. πρωτα 19

μεν, οπερ εί'ρηται, απαντα περιβεβλημένος τα πωλητή-

ιο ρια και ώνίων των αναγκαιοτάτων τα λεγόμενα κατα-

βτηβάμενος μονοπώλια πλέον η τριπλάβια τιμήματα

πάντας αν&ρώπονς έπράττετο. καϊ τά μεν αλλα έπει 20

άνάρι&μά μοι έδοζεν είναι, ούκ αν έγωγε λόγω ατε

λεντητω καταλέγειν φιλονεικοίην' άπο δε των τούς

ΐ5 αρτονς ώνονμένων πικρότατα ές πάντα τον αίώνα έβύ-

λει, οϋς δη και χειρώνακτας καϊ πτωχούς καϊ πάβη

λώβτ) έχομένονς αν&ρώπονς μή ονκ ώνεΐβ&αι αδύνα

τον. αύτος μεν γαρ ές τρία κεντηνάρια φέρεβ&αι ανά 21

παν έτος έν&ένδε ήζΙον, οπως οι αρτοι (άζιώτεροι)

80 ωβι κ«1 βποδοϋ έμπλεω ' ούδε γάρ ές τοϋτο δη τό της Ρ 76

αίβχροκερδείας άβέβημα δ βαβιλεύς οντος όκνηρός

ηει" ταύτη δε τι] βκήψει οίκεΐα κέρδη έπιτεχνώμενοι 22

οίς «τεκειτο ή τιμή αύτη αντοϊ μεν ραβτα ές πλοϋτόν

τινα περιίβταντο μέγαν, λιμόν δε τοις πτωχοις χειρο- Β 146

25 ποίητον έν εύ&ηνοϋβι χρόναις αεί παρά δόζαν είργά-

ζοντο, έπει ονδε βΐτον έτέρω&έν τινι είβκομίζεβ&αι

8 λελέξεταί] ΡΓΟΟορίιιβ νίάβίυΓ ϊη αηίπιο ΗαΙιυίβββ άβ Γββυβ

α Ιιιβίίηίαηο ϊη βαοβΓάοίββ οοπιπιϊββίβ βοήββΓβ. οί. III 7, 13

1 χειρώνάκτας Ηϊο βί ϊηίτίΐ Ρ || 4 έκ τοϋδε βοΓϊρδί] ί? τούβ

άε οοάά. || 19 ήζίον έν&ένδε Ο \ <ά£ιώτεροι> αάάίάί] οί. 162, 22

20 βχοδον Ρ] βπονδον Ο | έ^πλίοι Ο || 22 ψι ϋίηά.] εΐη οοάά

Ρβοοοριυβ, βά. ΗίΐιΐΓϊ. III, ΐ. 11
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το παράπαν έζήν, άλλα άναγκαΐον ην άπαβι τούτονς

δη ώνονμένονς αρτονς έβ&ίειν.

23 Τον δε της πόλεως όχετον διερρωγότα τε δρωντες

και μοίραν ύδατος όλίγην τινά ες την πόλιν είβάγοντα

ύπερεώρων τε και ούδ' δτιοϋν αύτω προέβ&αι ή&ελον, 5

καίπερ δμίλον άεί άμφι τάς κρήνας άποπνιγομένον

πολλον, καϊ των βαλανείων άποκεκλειβμένων άπάντων

καίτοι ές οίκοδομίας &αλαββίονς τε καϊ ανοητονς αλλας

μέγε&ος χρημάτων ούδενϊ λόγω προΐ'ίτο, πανταχό&ι

των προαβτείων έπιτεχνώμενος, ωβπερ των βαβιλείων ίο

αντούς ον χωρούντων, έν οίς δη άπαντες οι πρότερον

24 βεβαβιλενκότες διαβιονν ες αεϊ η'&ελον. οντως ον

χρημάτων φειδοΐ, αλλα φ&όρον άν&ρώπων ενεκα της

τοϋ όχετοϋ οίκοδομίας όλιγωρεΐν εγνω, έπει ονδεϊς έκ

τοϋ παντος χρόνον Ίονβτινιανοϋ τοϋδε ετοιμότερος ΐ5

γέγονεν άν&ρώπων απάντων χρήματά τε προβποιεΐβ&αι

κακώς, και ταϋτα χειρόνως αντίκα δη μάλα προέβ&αι.

25 δνοίν τοίννν άπολελειμμένοιν εν τε ποτω και τοις

έδωδίμοις τοις τά εβχατα πενομένοις και πτωχοις ού-

βιν, ύδατός τε καϊ άρτον, δι άμφοίν αντούς, ωβπερ ϊο

μοι δεδιήγηται, βαβιλεύς οδε εβλαψε, το μεν άπορον

βφίβι, τον δε πολλω άζιώτερον έργαβάμενος.

26 Ον μόνον δε τούς εν Βνζαντίω προβαιτητάς, αλλα

και των έτέρω&ι ωκημένων τινάς εδραβε ταϋτα, ωβπερ

27 μοι αντίκα λελέζεται. Ίταλίαν γάρ Θενδέριχος ελών 25

τούς έν τω 'Ρώμης Παλατίω βτρατενομένονς αύτοϋ

3 οί. ΤΐιβΟρη. Ι 237,8. 239,24

1 τούτονς Ο οογγ.] τον Ρ, τούτοις Ο ρΓ. πι. || 2 ώνονμίνοις

ΜαΐίΓ. || 9 μεγέ&η Ρ || 12 ί? αεί. ή&ελον] ϊβχον Ρ || 16 τε οπι. <?||

26 αντον Κ.βίβΐίβ] αυτοΰς οοάά.



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 26. 163

εί'αβεν, όπως τι διαβώζοιτο πολιτείας εί/ταϋ'9'α της πα

λαιας ί'χνος, μίαν άπολιπών βύνταζιν ες ήμέραν έκά- Β 147

βτω. ηβαν δε ο'υτοι παμπλη&εις αγαν. οι τε γαρ 28

βιλεντιάριοι καλούμενοι καϊ ίομε^τικοι και βχολάριοι

5 εν αύτοις ήβαν, οίς δη αλλο ούδεν άπελέλειπτο η το

της βτρατείας ονομα μόνον, καϊ η βύνταζις αύτη ες

το άποζην άποχρώβα μόλις αντοις, απερ ες τε παΐδας

και άπογόνονς Θενδέριχος αντονς παραπέμπειν έκέ-

λενβε. τοις τε προβαιτηταις οι παρά τον Πετρον τοϋ 29

ίο άποβτόλον νεών ίώαταν είχον, τριβχιλίονς βίτον μεδίμ-

νονς χορηγείν αεί το δημόβιον ανά παν ετος διώριβεν'

απερ απαντες ούτοι διαγεγόναβι κομιζόμενοι εως Αλέ

ζανδρος δ Ψαλίδιος ες την Ίταλίαν άφίκετο. πάντα 30

γάρ εύ&νς ο'ντος άνηρ όκνήβει ούδεμια περιελεΐν

τ5 εγνω. ταϋτα μα&ων Ίονβτινιανός 'Ρωμαίων αύτοκρά

τωρ τήν τε πράζιν προβήκατο ταύτην και τον Άλέζαν-

δρον έτι μαλλον η πρότερον διά τιμης έβχεν. εν

ταύτη ϋλέζανδρος τη πορεία και τονς "Ελληνας είρ-

γάβατο τάδε.

2ο Τοϋ έν Θερμοπύλαις φνλακτηρίον οί τά έχείνη γεωρ- 31

γοϋντες χωρία έκ παλαιοϋ έπεμελοϋντο, έκ περιτροπης τε

το ένταν&α τεΐχος έφύλαββον, $]νίκα δη εςοοίος βαρ- Ρ 77

βάρων τινων ώς έπιβκήψει ες την Πελοπόννηβον επί

δοζος ήν. άλλ' ένταν&α γενόμενος τότε '4λέζανδρος 32

25 οντος προνοείν Πελοποννηβίων βκηπτόμενος ονκ εφη

14 οί. II 302,19

1 ένταϋ&α οη. (τ \\ 3 ίί Αΐβπι.] άή οοάά. |.| 4 βιλεντιάριοι

Ρ βί Αΐβπι.] βελεντηνάρια (? || 5 άηελίλειπτο Ο οοΓΓ.] νπελέλειπτο

Ο ρΓ. πι., Ρ || 8 9ενδώριχος Ο )| 14 οντος δ Ο (ό βιιρβΓδοΓ.) ||

20 τον—φνλακτηρίον Αΐβπι.] τονς—φνλακτηρίονς οοάά. || 23 πε-

λοπόνηβον Ο || 25 πελοηονηβίων οοάά.

11*
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33 γεωργοις το ταύτη φνλακτήριον έπιτρέψειν. βτρατιώ-

τας ονν ένταν&α εις διβχιλίονς καταβτηβάμενος ονκ

έκ τοϋ δημοβίον χορηγεΐβ&αι βφίβι τάς βνντάζεις διώ-

ριβεν, αλλα των έν τη Ελλάδι παβων πόλεων τά τε

πολιτικά και &εωρητικά ζύμπαντα χρ'ψί.ατα ες το δη- 5

μόβιον έπι τω προβχήματι τούτω μετήνεγκεν, έφ' ω

έν&ένδε οί βτρατιωται ούτοι βιτίζοιντο, και απ αύ

τον εν τε τι] αλλη πάβη Ελλάδι και ονχ ή'κκϊτα εν

Β 148 ϋ&ήναις αύταις οντε τις έν δημοβίω οίκοδομία (άνε-

νεώ%"η) οντε αλλο άγα&όν (οίόν τε %]ν) γΐνεβ&αι. ίο

34 Ίονβτινιανός μέντοι τά τηδε διωκημένα τω Ψαλιδίω

ονδεμια μελλήβει έπέρρωβε.

35 Ταϋτα μεν ούν τηδε κεχώρηκεν. Ιτέον δε και εις

τονς έν Αλεζανδρεία πτωχούς. "Ηφαιβτός τις έν τοΐς

ένταν&α ρήτορβιν έγεγόνει, οβπερ παραλαβών τήν ΐ5

24λεζανδρέων άρχην τον μεν δημον τοϋ βταβιάζειν

κατέπανβε, φοβερός τοις βταβιώταις φανεις, εβχατα δε

έβχάτων κακά τοις τηδε ωκημένοις ενδέδεικται πάβι.

36 πάντα γάρ εύ&νς τά της (πόλεως} πωλητήρια ες το

καλούμενον μονοπώλιον καταβτηβάμενος αλλον μεν 2ο

έμπόρων ονδένα ταύτην δη την έργαβίαν εργάζεβ&αι

εί'α, μόνος δε απάντων αντός γεγονώς κάπηλος παρε-

δίδοτο τά ωνια πάντα, δηλονότι τάς τούτων τιμάς τη

της άρχης έζονβία βτα$μώμενος, άπεπνίγετό τε τη των

αναγκαίων βπάνει η των 'Λλεζανδρέων πόλις, ον δη 25

2 ές Ρ\\ 9—10 έν άημοβίω—γίνεβ&αι] έν δημοβία (δημοβία

(τ ρΓ. πι., άημοβίω (τ οοιτ.) οίκοδομία * οϋτε &λλο άγα&όν ***

γίνεβ&αι Ο, οίχοδομία έν δημοοίω, οϋτε ** οϋτε Άλλο άγα&όν

γίνεβ&αι Ρ, βυρρΐβνί (άνενεώ&η) βί (οίον τε ην), γενέβ&αι

(ξ,ννέβη) βάά. οιιπι ΜαΐίΓ. || .12 μελ'ήβει οοάά. || 13 Ιτέον] Ιιϊηο

ηυ'βυβ 8 || 19 (πόλεως) Β,άάίάίί Αΐβπι. || 20 αλλον βοΓΐρβί] αλλων

οοάά. || 22 εί'α Ρ 8] εί'ω&ε Ο || 22—23 παοεδίάοτο] άπεάίάοτο

Εβίβϊβ
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καϊ τοις τα έβχατα πενομένοις τα πρότερα ενωνα διαρ

κώς έγεγόνει πάντα, μάλιβτα δε αύτούς άμφι τω άρτω

έπίεζε. τον γαρ βΐτον αυτος ί'ξ ΑΙγνπτίων ώνεΐτο 37

μόνος, ούδε 'όβον ές μέδιμνον ενα έτέρω ένδιδονς

5 πρίαβ&αι, ταύτη τε τούς άρτονς καϊ τα των αρτων

τιμήματα διετί&ετο ηπερ έβούλετο. πλοντον τοίννν 38

[καϊ] άμύ&ητον αύτός τε δι όλίγον περιεβάλετο καϊ

βαβιλεΐ τήν άμφι τούτω έπι&νμίαν ένεπληβατο. και 39

των μεν 'Λλεζανδρέων ό δημος δέει τον Ήφαίβτον τα

ίο παρόντα βφίβιν ηβνχΐ] έφερον, ό ίέ αύτοκράτωρ αίδοί

των οί ές άεί έβκομιζομένων χρημάτων έν τοις μάλιβτα

νπερηγάπα τον άν&ρωπον.

Βονλεύβας δε "Ηφαιβτος οΰτος όπως την βαβιλέως 40

διάνοιαν πολλω ετι μαλλον έζελεΐν δύνηται, προβε

ια πετεχνήβατο τάδε. Αιοκλητιανος 'Ρωμαίων γεγονώς 41 Β 149

αύτοκράτωρ βίτον μεγα τι χρημα δίδοβ&αι παρά τον

δημοβίον των Άλεζανδρέων τοις δεομένοις ανά πάν

ετος όΊώριβ'ί. ταντα ό δημος τηνικάδε διαδαβάμενοι 42

εν βφίβιν αντοις ές άπυγόνονς τονς άχρι δενρο παρέ-

20 πεμψαν. άλλ' "Ηφαιβτος εν&ένδε μνριάδας ές δια- 43

κοβίας έπετείονς μεδίμνων τονς των άναγκαίων νπο-

βπανίζοντας άφελόμενος τω δημοβίω έντέ&εικε, βαβιλεΐ

γράψας ως ον δικαίως ούδε η ζνμφέρει τοις πράγμαβι

μέχρι ννν ταντα οί άνδρες οντοι κομίζοιντο. και απ 44

25 αντον βαβιλενς μεν έμπεδώβας τήν πράζιν δια βπον- Ρ 78

4 ένδιδονς Ρ 8] διδονς €γ || 7 [καϊ] άβΐβνϋ Αΐβπι. | περιε

βάλλετο 6τ II 10 ϊφερον οοηίοϋ ΚΓα£.] ίφερεν οοάά. || 14—15 προβ

επιτεχνήβατο 8 || 17 δημοβίον 5] δήμον Ο Ρ | των (?] οπι. Ρ 8

18 διαδαβάμενοι Ρβίίΐνϊυβ αά Β^ηββ. ρ. 58] διαδικαβάμενοι οοάά.

19 ίί] γε Ρ || 19—20 παρέπεμψαν Αΐβιη.] παραπεμιΐιαι οοάά.

23 ον δικαίως] ον διχαίως ον δε καίως 8 | ι) Κβϊβΐίβ] εί οοάά.

25 βαβιλενς 8] βαβιλεΐ Ο Ρ
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δής αντον μείζονος έβχεν, Μλεζανδρέων δε οβοι ταν-

την είχον τοϋ βίον ελπίδα, ταύτης δη έν τοις άναγ-

καιοτάτοις της άπαν&ρωπίας άπώναντο.

κζ'. Τά μεν ονν Ίονβτινιανω είργαβμένα τοβαϋτά

έβτιν, ωβτε μηδε τον πάντα αΙώνα τω περϊ αντων 5

2 λόγω έπαρκεΐν δύναβ&αι. όλίγα δε μοι άττα εκ πάν

των άπολεζαμένω είπείν άποχρήβει, δι' ων αντον εν-

δηλον καϊ τοις όπιβ&εν γενηβομένοις το ή&ος απαν

διαφανώς εβται, [και] ως εί'ρων τε ή"ν και οντε &εον

οντε ΐερεων οντε νόμων αντω έμελεν, οντε δήμον ίο

κατεβπονδαβμένον αντω ίοκοΰντος είναι., ον μην οντε

τινος το παράπαν αίδοϋς ή τοΰ της πολιτείας ξνμφό-

ρον η ότον τι προυρ^ον ί'<? αντήν γένοιτο, ή οπως

βκήψεώς τινος τά πραββόμενα τνχεΐν δύναιτο, οντε

αλλο τι αντον έβηει, ότι μή μόνη άφαίρεβις των έν ΐ5

Β ΙόΟ πάβτ] γη κειμένων χρημάτων. άρχομαι δε έν&ένδε.

3 Αρχιερέα κατεβτήβατο ϋλεξανδρενβιν αύτός Πανλον

όνομα. έτύγχανε δε 'Ρόδων τις, Φοίνιξ γένος, εχων

4 τηνικάδε την Αλεξανδρείας αρχήν. ω δή έπέβτελλεν

ες άπαντα Παύλω νπηρετεΐν προ&νμία τη πάβη, όπως 20

δη άτελεύτητον μένοι των προς αντον έπαγγελλομένων

17 (^ιιαβ ββφΐιιηίυτ, ηαιταί ΙλββΓαΙτιβ ΐκβν. Οαρ. 23. οί. Ογ-

Γϊΐΐ. δοτίΐιοροΐϊί. ίη νϋα 8. 8αΙ>αβ (β(1. Οοίβΐβιάχιβ, βοο1. §τ. πμ>-

ηιπηβηίβ. 3, Ραήβ. 1686). ΟβάΓβη. Ι 655, 22. ΤΗβορΐι. Ι 222, 18.

0ταπιβΓ Αηβοά. II 110

4 ονν 8] οΐιι. ΟΡ\\ 6 ωβτε 8] ως Ο Ρ \ μηάε Β'ϊηά.] μήτε

οοάά. | τω Κβίβΐίβ] τα οοάά. ]| 7 είπεϊν άποχρήβει Ρ 8] άποχρή

βει είπεϊν €γ || 9 [καΐ] άβΐβνϊί ϋίηά. || 10 ίμελλεν Ο | οΰτε οοηίο.

ΚΓΕβ.] οΰίέ οοάά. || 11 οϋτε] ονδε οοηίο. ΚΓη.β. || 13 τι άβΐβηά.ιιιη

ρυίο | προϋγον Ο || 14 βκήψεώς Ο Ρ] έκ βκήψεως 8, έπιβκήψεώς

Κβίδΐίβ, ίηιβίτα || 16 χρημάτων κειμένων 8 | έν&ένδεν Ο || 17 αντος

Ο Ρ] οπι. β || 21 μένοι ϋίηά.] μείνοι οοάά. | προς Ο Ρ] προ 8
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μηδέν. ταύτη γάρ των Άλεζανδρέων τονς (αίρετικονς) 5

έταιρίζεβ&αι αυτόν ές την έν Καλχηδόνι βννοδον φετο

δννατον έβεβ&αι. ήν δε τις 'Λρβένιος, Παλαιβτΐνος 6

γενος, οβπερ Θεοδωρο: τη βαβιλίδι έν τοις μάλιβτα

5 άναγκαιοτάτοις έπιτήδειος γεγονώς, καϊ άπ' αντον δύ-

ναμίν τε πολλήν μεγάλα τε περιβαλλόμενος χρήματα

ές βονλής άζίωμα ήλ&ε, καίπερ μιαρώτατος ων. οντοι? 7

Σαμαρείτης μεν ήν, τοϋ δε μή τήν νπάρχονβαν προέ-

β&αι ίνναμιν όνόματος άντιλαβέβ&αι τον Χριβτιανών

ίο εγνω. δ μεντοι πατήρ τε καϊ αδελφος τή τούτον 8

δννάμει &αρβονντες διαγεγόναβι μεν έν Σκν&οπόλει,

περιβτέλλοντες τήν πάτριον δόζαν, γνώμη δε αντον

άνήκεβτα τονς Χριβτιανονς είργάζοντο πάντας. διο 9

δή οι πολιται βφίβΊν έπαναβτάντες άμφω εκτειναν

ί5 &ανάτω οίκτίβτφ, κακά τε πολλά ζννηνέχ&η Παλαιβτί-

νοις έν&ένδε γενέβ&αι. τότε μεν ονν αντόν οντε Ίον- ίο

βτινιανος οντε βαβιλις κακόν τι εδραβαν, καίπερ αΙτιώ-

τατον γεγονότα δνβκόλων απάντων, άπεΐπον δε αντώ

ές Παλάτιον μηκέτι ιέναι' ένδελεχέβτατα γάρ τούτον

20 δη ί'νεκα προς των Χριβτιανών ήνωχλονντο. οντος 11

Άρβένιος βαβιλεΐ χαριεΐβ&αι οίόμενος ον πολλω νβτε- Ρ 79

ρον ξύν τω Παύλω ές τήν Άλεζάνδρειαν βτέλλεται,

ώς δη τά τε άλλα νπηρετήβων καϊ τήν ές τονς Άλε- Β 151

ζανδρεις πει&ώ ζνγκατεργαβόμενος αντω δννάμει τή

85 πάβη. ίβχνρίζετο γάρ νπό τον χρόνον τοντον, ήνίκα 12

1 (αιρετικονς^) βυρρΐβνϊ] ενάοκιμωτέρονς νβΐ λογιμωτάτονς

Αΐβπι., πρώτονς νβί πλείβτονς Εβϊβΐίβ, ίϊρϊί? ΙβαπΛβΓΙ || 2 Καλχη

δόνι] χαλκηδόνι Ρ || 3 παλαιβτηνός Ο, παλαιβτινος Ρ \\ 6 μεγάλα

τε Ρ α] τε οπι. Ο | περιβαλόμ.ενος Ρ || 11 &αρρονντες (τ || 15—16

παλαιβτινοις Ρ, παλαιβτηνοΐς (? 8 || 16—17 οϋτε—οντε ϋίηά.]

οίίί—ονάε οοάά. || 18 άπεΐπον Ρ 5] άπειπών Ο || 20 των ι3]

οω. Ο Ρ || 24 βνγκατεργαβόμενος Αΐβπι., βνγκατεργαβάμενος Ο,

ξνγκατεργαβάμενος Ρ 8
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οί τον Παλατίον άποκεκλεΐβ&αι ζννέπεβε, των έν Χρι-

βτιανοις ονκ άμελέτητος γεγονέναι δογμάτων απάντων.

13 όπερ τήν Θεοδώραν ηνίαβε' τήν έναντίαν γαρ έβκηπ-

τετο τω βαβιλεΐ ές τοντο Ιέναι, ως μοι έν τοις εμπρο-

14 β&εν λόγοις εί'ρηται. έπεϊ ούν (έν) ϊιίλεζανδρενβιν 5

έγένοντο, διάκονόν τινα Ψόην ονομα 'Ρόδωνι Πανλος

παρέδωκε τε&νηζόμενον, φάβκων δη αντον μόνον οί

αντω εμποδών ϊβταβ&αι τον μη τα βαβιλεΐ δεδογμένα

15 νποτελεβαι. τοις δε βαβιλέως γράμμαβι 'Ρόδων ήγμέ-

νος, βνχνοις τε ονβι καϊ λίαν βπονδαίοις, αικίζεβ&αι ίο

τον άν&ρωπον εγνω. (καΐ) ος νπο της βαβάνον κατα-

16 τεινόμενος αντίκα &νηβκει. απερ έπει ές βαβι(λέα

ήλ&εν), έγκειμένης Ιβχνρότατα της βαβιλίδος, απαντα

βαβιλενς έπι Πανλω τε και 'Ρόδωνι και Άρβενίω 'εν-

&νς έκίνει, ωβπερ των προς αντον τούτοις δη τοις ΐ5

17 αν&ρώποις έπηγγελμένων έπιλεληβμένος απάντων. Λι-

βέριον ονν των εκ %Ρώμης άνδρα πατρίκιον καταβτηβά-

μενος έπϊ της Ι4λεζανδρέων άρχης καϊ των δοκίμων

ιερέων τινάς ές την Ιίλεζάνδρειαν εβτειλε την τον

πράγματος αοιη^ομά/ονς διάγνωβιν, έν οΐς καϊ δ 'Ρώ- «ο

μης άρχιδιάκονος Πελάγιος ην, το Βιγιλίον τον άρχιερέως

ύποδνς πρόβωπον, έπιτεταγμένον οί τοντό γε προς τον

5 οί. ΠΙ 68,18

2 δογμάτων] πραγμάτων Ρ \\ 5 είρηται Εβϊβΐίβ] είρήβεται

οοάά. | (έν'} αάάίάίΐ Αΐβιη. || 6 έγένοντο Ο Ρ] έγένετο 8 | Ρεου.ηι

ΙΛβΓαί. || 8 αντίο άβΐβί Κβϊβϊιβ || 11 (χαϊ'} Β,άάίάϊ || 12—13 ί?

βαβι(λέα ήλ&εν} Αΐβπι.] ίί βαβι * <? Ρ, ές * 8 || 14 βαβιλεύς

οοάά/] ό βαβιλενς βάά. || 17 των βοηρβί] τον οοάά., οί. II 459, 2- 3 ||

18 Μ.εί.ανδρέων Αΐβπι.] άλεξάνδρον αοάά. || 19 Άλεξ.άνδρειαν

Κβίκΐίβ] άλεξ.ανδρέων οοάά. || 20 ποιηβομένονς Ρ, Αΐβπι.] ποιη-

βαμένονς οοάά. || 21 ην πελάγιος Ρ | το Βιγιλίον ϋίηά.] τον βι

γιλίον Ο Ρ, οη. 5
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Βιγιλίον τον τε φόνον έληλεγμένον Πανλον τής ίερω- 18

βύνης εύ&νς κα&είλον, φνγόντα δε 'Ρόδωνα ες Βνζάν-

τιον τήν τε κεφαλήν άφείλετο δ βαβιλενς και τά χρή

ματα ές το δημόβιον άνάγραπτα έποιήβατο, καίπερ Β 152

5 τριβκαίδεκα έπιβτολας τον άν&ρώπον ένδειζαμένον,

άβπερ αντώ βαβιλενς εγραψε βπονδάζων τε και δια-

τεινόμενος αγαν έπαγγέλλων τε απαντα τω Παύλφ

νπηρετεΐν έπιτάττοντι και μηδ' οτιονν άντιτείνειν,

οπως έπι τη δόζη έπιτελέβαι τά δόζαντα δννατος εί'η.

ίο Μρβένιόν τε Λιβέριος γνώμη Θεοδώρας άνεβκολόπιβε, 19

καϊ αύτοϋ τά χρήματα δημοβιονν βαβιλενς εγνω, καί-

περ ονδ\ν αντώ έπεγκαλεΐν εχων η οτι ζύν τω Πανλω

δίαιταν είχε.

Ταύτα μεν ονν ειτε όρ&ώς ειτε αλλη πη αντώ εί'ρ- 20

ΐ5 γαβται, ονκ έχω είπεΐν, οτοι> ίέ δη ενεκα ταϋτά μοι

εΐρηται αντίκα δηλώβω. ό Παϋλος χρόνω τινί νβτε- 21

ρον ές Βνζάντιον ήκων επτά τε χρνβοϋ κεντηνάρια

τω βαβιλεΐ τούτω προέμενος ηζίον τήν ίερωβννην

άπολαβείν άτε αντήν ονδενϊ νόμω αφηρημένος. Ίον- 22

2ο βτινιανος δε τά τε χρήματα έδέζατο πράως καϊ τον

άν&ρωπον εν τιμΐ] έβχεν, αρχιερέα τε ώμολόγηβεν

Άλεζανδρεϋβιν αντον καταβτήβεβ&αι αντίκα δη μάλα,

καίπερ έτέρον τήν τιμήν εχοντος, ωβπερ ονκ είδώς

οτι δή τονς αύτώ ζννοικήβαντάς τε και νπονργεΐν τε-

25 τολμηκότας έκτεινέ τε αντος και τάς ονβίας άφείλετο.

δ μ£ν ονν Σεβαβτος ές άγαν διατεινόμενος το πράγμα 23 Ρ 80

έν βπονδη έποιεΐτο, Παϋλος δε διαρρήδην έπίδοζος

4 το Ρ 8] τον Ο | καίπερ (γ Ρ] χαίτοι 8 || 6 ίίβπερ ΟΡ]

ωβπερ 8 || 9 οπως Αΐβπι.] ομως οοάά. || 16—17 νβτερον Ρ 8]

οπι. ©Ι) 17 τε Μαΐΐτ.] τι οοάά. || 19 αντήν—νόμω Ο Ρ} ονάενϊ

αντήν τρόπω 8 || 24 νπονργεϊν (τ Ρ, 8 ρΓ. πι. οοπ\] νπονργεί-

βαν 8 ρΓ. πι. || 25 αντός ΜαΐΙτ.] αντονς αοάά. ^
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24 ήν τήν ΐερωβύνην άπολήψεβ&αι μηχανή πάβΐ]. άλλα

Ειγίλιος τηνικάδε παρών εικειν βαβιλει το τοιοΰτον

έπιτάττοντι ούδαμη εγνω. έφαβκε γαρ ονχ ο'ιός τε

είναι ψηφον την οίκείαν αύτός άνάδικον διειργάβ&αι,

25 την ΠελαγΙον παραδηλων γνωβιν. οντως αλλον ον- 5

δενος τω βαβιλει τούτω δτι μη χρημάτων αφαιρέβεως

Β 153 άεί εμελεν. είρήβεται δε καϊ αλλο τοιόνδε.

26 Φανβτίνος ην τις, Παλαιβτίνος γένος, Σαμαρείτης

μεν γεγονώς άνω&εν, όνόματος δε τον Χριβτιανών

27 αντιλαμβανόμενος άνάγκη τον νόμον. ούτος δ Φαν- ίο

βτΐνος ες τε βονλής άζίωμα ήλ&ε καϊ της χώρας την

αρχην εβχεν, ήβπερ αύτον παραλν&έντα ον πολλω

ύβτερον ες τε το Βνζάντιον ήκοντα των τινες ιερέων

διέβαλλον επενεγκάμενοι ώς Σαμαρειτων νόμιμα περι

βτέλλει, καϊ Χριβτιανούς δράβειε τούς έν Παλαιβτίνη ίο

28 ωκημένονς άνόβια εργα. Ίονβτινιανος δε άγριαίνεβ&αί

τε καϊ δεινά ποιεΐβ&αι διά ταϋτα έδόκει, 'ότι δη αύτον

την 'Ρωμαίων αρχήν εχοντος το τον Χριβτοϋ ονομα

29 ύφ' δτονονν διαβύροιτο. οί μεν ούν έκ της βνγ-

κλήτον βονλής την διάγνωβιν πεποιημένοι τον πράγ- 20

ματος φνγη τον Φανβτΐνον έζημίωβαν, βαβιλέως έγ-

30 κειμένον βφίβι. βαβιλεύς δε προς αύτον χρήματα οβα

ε/ϊονλίτο κεκομιβμένος άνάδικα εύ&ύς τά δεδικαβμένα

31 έποίηβε. Φανβτΐνος δε αύ&ις το πρότερον αζίωμα

εχων, βαβιλεΐ τε ώμίλει επίτροπός τε καταβτάς των έν 25

1 χάβη Ρ £] τη πάβη Ο \\ 2 τδ Ρ] τώ Ο 8 || 7 ϊμελλεν Ο Ρ\\

8 φανβτήνος Ο \ Παλαιβτΐνος ΜαΐΙΓ.] παλαιβτηνός (? 8, παλαι

βτινος Ρ || 11 τε Ρ 5] οπι. Ο || 15 παλαιβτήνη 6? || 17 χοιεΐβ&αι

Ρ 8] ποιεΐν (? || 19 δτονονν Ρ] δτοονν Ο, δτιονν 8 \ έκ 8] οΐιι.

6γΡ|| 24 αν&ις ίη οοηίβχίιι οιπίββιιπι 6βί ϊη Ρ, αάάϋιιπι 6βί ίπ

ώχάι§. || 25—171, 1 έν Παλαιβτίνη τε καϊ ΦοινΊκΎ) Αΐβπι.] έκ πα-

λαιβτίνης τε καϊ φοινίκης οο(1(1.

"Ν
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Παλαιβτίνη τε και. Φοινίκη βαβιλικών χωρίων άδεέ-

βτερον απαντα κατειργάζετο οβα οι αύτω βονλομένω

εΡη. οντινα μεν ούν Ίονβτινιανός τρόπον τα Χριβτια- 32

νών δικαιώματα περιβτέλλειν η^,ίον, καίπερ ον πολλών

5 είρημένων ημίν, άλλ' έκ τωνδε βραχέων όντων τεκ-

μηριοϋν εβτιν. οπως δε και τονς νόμονς ονδεμια όκ- 33

νηβει κατέβειε χρημάτων κειμένων βραχντάτω δηλω-

&ήβεται λόγω.

κη'. Πρίβκος τις εν τη Έμεβηνών έγένετο πόλει,

ίο οβπερ άλλότρια γράμματα μιμεΐβ&αι εύφνώς έζηπίβτατο,

τεχνίτης τε ήν περι τό κακον τοϋτο δεζώς αγαν.

ετύγχανε δε ή των Έμεβηνών έκκληβία των τινο£;2Βΐ54

έπιφανών κληρονόμος γεγενημένη χρόνοις τι^ΐ πολλοΐς

εμπροβ&εν. Ί\ν δ\ ούτος άνηρ πατρίκιος μεν τό 3

ΐ5 άξίωμα, Μαμμιανός δε όνομα, γένει λαμπρός και πε

ριονβία χρημάτων. επί δε Ίονβτινιανοϋ βαβιλεύοντος 4

δ Πρίβκος διερεννηβάμενος πόλεως της είρημένης τάς

οΙκίας πάβας, εί' τινας εύρέ τε πλούτω ακμάζοντας καϊ

προς ξημίαν χρημάτων μεγάλων διαρκώς εχοντας, τού-

20 των διερεννηβάμενος ές τό ακριβες τονς προπάτορας,

γράμμαβιν αντών παλαιοις έντνχών, βιβλίδια πολλα Ρ 81

ως παρ1 εκείνων γεγραμμένα πεποίηται, δμολογούντων

10—173, 6 ίβπερ—άποκεκλεΐβ&αί] οίί. δυίά. β. ν. Πρίβχος

3—4 τά χριβτιανών τρόπον 8 || 6— 176,8 <ίπως—λά&ρα οπι.

5 || 7 κειμένων] προκειμένων Εβιβΐίβ, ββά οι. 172, 13 || 10 γράμ

ματα] πράγματα Ρ | ενφνώς] νπερφνώς 8υίά. || 14 ην δε 8ιιίά.]

ήδη οοάά. | μεν 8ιιίά.] εΐεν οοάά. || 15 Μαμιανος 8υίά. | το ονομα

8ιιίά. || 16 έπϊ δε διιϊα.] έπεί ονν οοάά. | βαβιλεύοντος οπι. 8υίά.||

17 διερεννηβάμενος οοάχΐ.] διαρι&μηβάμενος 8υίά. || 18 οΙκίας

οοά.Λ.] ονβίας 8ιιίά. | τινας 8υίά.] τι οοάά. || 18—19 άκμαξονβας—

έχουβας Ο ρι\ πι. || 18 περιακμαξοντας 8ιιϊά. || 19 μεγάλην 8ιιίά. ||

20 ί£? 8ιιίά.
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πολλα χρήματα τω Μαμμιανώ άποδώβειν άτε παρα

κατα&ήκης λόγω ταντα προς εκείνον κεκομιβμένων.

5 τό τε ώμολογημένον έν τούτοις δη τοις καταπλάβτοις

γραμματείοις χρνβίον ζννήει ονχ ήββον η ές εκατόν

6 κεντηνάρια. και ανδρός δε τινος, οβπερ έπι της άγο- 5

ρας τηνικάδε τον χρόνον κα&ήμενος, ηνίκα δ Μαμμια-

νός περιήν, δόζαν τε πολλήν έπϊ τη άλη&εία καϊ τη

αλλη άρετη έχων, απαντα έπετέλει τα των πολιτών

γραμματεΐα, εκαβτον οίκείοις επιβφραγίζων αύτός γράμ-

μαβιν, ονπερ ταβελλίωνα καλονβι 'Ρωμαΐοι, τά γράμ- ίο

ματα δαιμονίως μιμηβάμενος τοΐς διοικονμένοις τά

πράγματα της Έμεβηνών εκκληβίας παρέδωκεν, ώμο-

λογηκόβι μοίραν αντώ τινα κεΐβ&αι των εν&ένδε πορι-

1 β&ηβομενων χρημάτων. έπεϊ δε δ νόμος έμποδών

ί'ιϊτατο, τάς μεν άλλας δίκας άπάβας ες τριακοντοντιν ΐ5

παραγραφην αγων, ολίγας δε άττας και τάς νπο&ηκα-

ρίας καλονμενας τεββαράκοντα ένιαντων μήκει έκ-

8Βΐί>ί>κρονων, μηχανώνται τοιάδε. ες Βνζάντιον άφικόμενοι.

8—10 απαντα—γράμμαβιν] ό τά της πόλεως γράφων βνμ

βόλαια, δ παρά τοις πολλοΐς Νομικός λεγόμενος, απαντα έπιτε

λών τά κτλ. 8υϊά. β. ν. ταβελλίων || 15 Νον. 9 οιιπι βηίπι αηίϊςίυβ>

ϊτίΓα ίπ^ίηία αηηοπιπι πιβίιβ ίβπιρΟΓαΐββ βχοβρίίοηββ οίτσυπι-

οΐιι(1βΐ)β.ηί βί, βι ηνροΟιβοα ίιιβΓαί, ραιιΐο ΐοη^ίοΓα βΐβ βραίίίΐ

οοηάοηαΙ)β.ηί, ηοβ . . . οβηίιιπι ίαηίυπιπιοάο αηηοηιπι ΐαρδιι

ίβπιροΓαΐβπι βχοβρίίοηβπι βϊβ ορροηί βαηοϊπιυβ . . . Νον. 111

1 Μαμιανώ δυίά. || 1—2 παρα&ήκης 8ιιίά. || 2 προς] παρ'

Βιιϊά. | κεκομιβμένοι 8ιιίά. || 3 ώμολογημένον 8ιιϊά.] ώμολογημένων

οοάά. || 4 γραμματίοις Ο βί 8υίά. | χρνβίον οπι. 8πίά. | ξνν^ει

ϋίηά.] ξ.ννίει ΟΡ, 8υίά. || 6 τον οπι. 8υϊά. || 6—7 Μαμιανός 8ιιίά. ||

7 έπϊ τή] έπϊ Ρ, έπί τε 8πϋ. || 7—8 τ# αλλτ/ οπι. 8ιιίά. || 9 £κα-

βτον] έ'καβτον αυτών 8\ήά. β. ν. Πρίβκος βί β. ν. ταβελλίων. \

αντός οω. 8ιιίά. β. ν. ταβελλίων. || 12 της] της των 8υίά. || 12—13

ώμολογηκόβι 8χάά.] ώμολογηκότων οοάά. || 16 παραγραφην 8πχά.]

παράγραφον οο(1(3 . || 17 καλονμένας] πάβας 8ιιϊ(1. || 18 μηχανών

ται τοιάδε οπι. 8υίά.
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και χρηματα μεγάλα τω βαβιλεΐ τούτω προέμενοι έδέ-

οντο βφίβι τον των πολιτων ολί^ρον ούδεν ώφληκό-

των ζνγκατεργάζεβ&αι. δ ίέ τα χρήματα κεκομιβμένος 9

μελλήβει ονδεμια νόμον εγραψεν, ον χρόνοις τάς έκ-

5 κληβίας τοις κα&ήκονβιν, άλλ' ένιαντων εκατόν πλή

ξει δι,κών των ανταΐς προβηκονβών άποκεκλεΐβ&αι,

καϊ ταντα ονκ έν Έμέβη μόνον κύρια είναι, αλλα καί

άνά πάβαν τήν 'Ρωμαίων αρχήν. Έμεβηνοις τε το 10

πραγμα τοντο διαιτάν εταζε Λογγΐνόν τινα δραβτήριόν

ίο τε άνδρα και το βώμα ιβχνρόν άγαν, ος και την τον

δήμον αρχήν εν Βνζαντίω νβτερον έβχεν. οι δε της 11

έκκληβίας τα πράγματα διοικούμενοι τά μεν πρώτα

των τινι [των] πολιτων δίκην κεντηναρίοιν εκ βιβλίων

των είρημένων λαχόντες δνοΐν, κατεδικάβαντο τον άν-

ΐ5 &ρώπον εύ&νς, ο τι καϊ άπολογήβαιτο ούδαμή έχοντος

διά τε χρόνον τοβόνδε μήκος και άγνοιαν των τότε

πεπραγμένων. εν πέν&ει δε μεγάλω έκά&ηντο οϊ τε 12

άλλοι ζύμπαντες άν&ρωποι δμώς τοις βνκοφάνταις έκ-

κείμενοι και πάντων μάλιβτα οί των Έμεβηνών λογι-

2ο μώτατοι. τον δε κακον ες τονς πλείβτονς ήδη των 13

πολιτων έπιρρέοντος προμή&ειάν τινα τον &εον 1-ννη-

5 Ηαβο ΐβχ (Νον. 9 ΙΛ βοοΐββϊα Εοπιαηα οβηίυπι αηηοηιπι

ΐιαββαί ρΓαββοπρίϊοηβπι) ά&ϊά ββί α. ό35, Νον. 111 ,,ίηνοοαί

(αηηο 541) οοηβίίίυίίοηβπι, φΐαβ ρΓαββοΐϊρίϊοηβπι οβηίιιπι αηηο-

ηιπι ΐοοϊβ νβηβΓα1>ίΐϊΙ)υβ ΛβάβΓαί" II 9 Μαΐ. 482, 1

1 μεγάλα οπι. δυίά. | τούτω] Ίονβτινιανώ 8ιιίά. || 1—4 έδέ-

οντο—ΐ'γραψεν] μελληβει ουδεμια ίπειβαν γράψαι νόμον 8ιιϊ(1. ||

2—3 ώφληκότων βοπρβί] ώφεληκότων οο(1(1. , ώφειληκότων Ηβπν.

4 μελήβει 6γ Ρ || 4—5 έκκληβίας] έκκλήτονς 8υί(1. || 6 δικών 8ιιϋ]

δοκών οο(1(1. || 7 Έμέβΐ) Αΐβπι., Ρ] ένμέβε Ο \ κύρια Ρ] κύριοι Ο |)

13 [τών] ϊηοΐυβίί Εβϊβΐίβ || 14—15 τονς άν&ρώπονς—άπολογή-

βαιντο—ϊχοντας ϋοίά., οοιτβχϊ ίρββ || 18 όμως Ρ] ώμως Ο\\

19—20 λογιμώτατοι βΟπρβί] λογιώτατοι οο(1(1.
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14 νέχ&η γενέβ&αι τοιάνδε. Τίρίβκον ό Λογγίνος τον

τοϋτο δη το βκαιώρημα έργαβάμενον απαντα δμοϋ

κομίζειν οί τα γράμματα έκέλενβεν, άναδνόμενόν τε

15 την πράζιν έρράπιβε δννάμει τη πάβη. δ £έ ανδρος

Ιβχνροϋ λίαν την πληγην ούδαμη ένεγκων έπεβεν νπ- 5

τιος, τρέμων δε η"δη καϊ περιδεης γεγονώς, ολως τε

Λογγΐνον Ύΐβ&ήβ&αι τα πεπραγμένα (νπονοών) ώμο-

λόγει, ούτω τε της βκαιωρίας άπάβης ές φως ένεχ&εί-

Β 156 βης την βνκοφαντίαν πεπαϋβ&αι ζννέβη.

16 Ταύτα δε ον μόνον ές τονς νόμονς αεϊ καϊ κα& ' ίο

έκάβτην είργάζετο τονς 'Ρωμαίων, άλλα καϊ ονς

Εβραΐοι τιμώβι καταλύειν οδε /3α(ηλίύς έν βπονδη εΐχεν.

Πΐ82ην γάρ ποτε αύτοις έπανιών ο χρόνος την Παβχαλίαν

έορτην προ των Χριβτιανών άγαγων τύχοι, ονκ εια

ταύτην τονς Ίονδαίονς καιροις τοις κα&ήκονβιν αγειν, ΐ5

ονδέ τι έν ταύτη δεζιοϋβ&αι τω &εω η έπιτελεΐν των

18 έν βφίβιν αύτοις νομίμων. πολλούς τε αντών οί έπί

των άρχων τεταγμένοι άτε προβατείων κρεών έν τούτω

γενβαμένονς τω χρόνω, της ές την πολιτείαν παρανο-

19 μίας νπάγοντες χρήμαβιν έζημίονν πολλοΐς. έργα μεν 20

ονν καϊ αλλα τοιαντα Ίονβτινιανοϋ άνάρι&μα έζεπιβτά-

μενος ούκ αν τι έν&είην, έπεϊ πέρας δοτέον τω λόγω.

άποχρ'ήβει γάρ καϊ δι' αντών το τοϋ άν&ρώπον ή&ος

βημηναι.

κ&'. "Οτι δε εί'ρων τε καϊ κατάπλαβτος ην, αύ- 85

τίκα δηλώβω. τον Λιβέριον τοΰτον, οΰπερ έμνήβ&ην άρ-

26 οί. 168, 16—17

1 Πρίβχον] προΐβκον (? || 6 ολως Ο οοΓΓ.] 5λης Ο ρΓ. πι.,

ολος Ρ || 7 (ύπονοών) αάάϊάίί Ε.βίβΐίβ || 7—8 ώμολόγει Αΐβπι.]

ομολογων οοαά., έξωμολόγει Εβϊβϊβ || 13 παβχάλιον Ρ \\ 19—20

παρανομίας Ρ, Αΐβω.] παρανόμως Ο || 21 Ιονβτινιανού Αΐβπι.]

Ιονβτινιανώ οοάά.
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τίως, παραλύβας ής εϊχεν άρχής, Ίωάννην άντ' αύτοϋ

κατεβτήβατο ΑΙγύπτιον γένος, έπίκληβιν Λαζαρίωνα.

οπερ έπεί Πελάγιος 'έγνω Αιβερίω φίλος ες τά μά- 2

λιβτα ων, τον αύτοκράτορος άνεπνν&άνετο εί'περ ό

5 άμφι Λαζαρίωνα λόγος άλη&ης εϊη. καϊ όί εν&νς 3

άπηρνήβατο μηδεν πεπραγέναι τοιοντο άπιβχνριβάμενος,

γράμματά τε αύτω προς Λιβέριον ένεχείριβεν, εντελλό

μενος βεβαιότατα της αρχής ϊχεβ&αι, καϊ μηδενϊ αν

τής τρόπω με&ίεβΌ'αι. ον γαρ ταύτης ε&έλειν έν τω 4

ίο παρόντι αύτον παραλϋβαι. ην δε τις τω Ίωάννη έν

Βνζαντίω &εΐος, Εύδαίμων όνομα, ες τε το των νπά

των αζίωμα ηκων καϊ χρήματα περιβεβλημένος πολλα

έπίτροπος τέως τής βαβιλέως ούβίας ίδίας. οΰτο<? Εύ- 5

δαίμων επειδη ταϋτα ήκηκόει απερ έρρή&η, καϊ αντός Β 15Τ

ΐ5 βαβιλέως άνεπνν&άνετο εί έν βεβαία τω άδελφιδω τά

τής αρχής εϊη. δ δε οβα οί προς Αιβέριον έγέγραπτο 6

άρνηβάμενος, προς τον Ίωάννην γράμματα γράψας άν-

τιλαβέβ&αι τής άρχής δννάμει πάβη έπέβτελλεν. ούδε 7

γαρ ούδ' αύτω νεώτερον άμφ' αύτή βεβονλεϋβ&αι.

20 οϊβπερ ό Ίωάννης άναπειβ&εις Λιβέριον άναχωρεΐν

τοϋ τής αρχής καταγωγίον ατε αύτής παραλελνμένον

έκέλενε. Λιβέριος δε αύτω πεί&εβ&αι ούδαμή εφαβκεν, 8

ήγμένος δηλονότι τοις βαβιλέως καϊ αύτός γράμμαβιν.

δ μεν ούν Ίωάννης τονς οι επομένονς δπλίβας έπϊ 9

25 τον Λιβέριον ηει, ό ίί %ύν τοις άμφ' αυτόν είς άντί-

βταβιν είδε. μάχης τε γενομένης, δλλοι τε πολλοϊ

4 αυτοκράτωρος 6γ || 8 τής οπι. Ρ Ι χαϊ Ρ, Αΐβω.] η Ο ||

12 πολλά 6γ] μεγάλα Ρ || 13 Ιδίας ονβιας Ρ || 14 ταντ' Ο\\

15 άάελφιάώ Εβϊβΐίβ] άάελφώ οοάά. || 16 λιβέριον Ρ] βελιβάριον

(τ Ι 18 πάβη Ρ] τη πάθη Ο || 19 ονδ' ϋίηά.] οϋτ' (?, ο, τ Ρ\\

22 έκέλενεν Ο || 25 αντόν Ρ] αντόν Ο || 25—26 άντίβταβιν Ρ,

Όϊηά.] αν&ίβταβιν Ο
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10 πίπτονβι και Ιωάννης αύτος δ την άρχήν εχων. Εύ-

δαίμονος ούν ίβχνρότατα έγκειμένον, μετάπεμπτος εύ&νς

ές Βνζάντιον δ Λιβέριος ην, ή ζε βύγκλητος βονλή

τήν διάγνωβιν ποιονμένη των πεπραγμένων, άπεψηφί-

βατο τον αν&ρώπον, έπεί αντοϋ ονκ (έπ)ελ&όντος, άλλ' 5

11 αμννομένον το μίαβμα ζννηνέχ&η γενέβ&αι. βαβιλεύς

Ρ 83 μέντοι ον πρότερον άπέβτη εως αντον έζημίωβε χρή-

μαβι λά&ρα.

12 Ούτω μεν ούν Ίονβτινιανός άλη&ίζεβ&αί τε ήπί-

βτατο καϊ εύ&ύγλωβ0Ός ην. έγώ δε πάρεργόν τι τοϋδε ίο

τοϋ λόγον εΙπείν ονκ άπο τοϋ καιροϋ οί'ομαι είναι.

δ μεν γαρ Εύδαίμων οντος έτελεύτηβεν ον πολλω ύβτε-

ρον, ζνγγενών μέν οί άπολελειμμένων πολλών, οντε

δια&ήκην τινά δια&έμενος ούτε τι άλλο το παράπαν

13 είπών. ύπο χρόνον τε τον αύτόν καί τις άρχων γεγο- ΐ5

νώς των έν Παλατίω εννούχων όνομα Εύφρατάς άπε-

λύ&η τοϋ βίον, αδελφιδοϋν μεν άπολιπών, ούδεν δε

επϊ τι] ονβία δια&έμενος τη αντοϋ πολλη ές άγαν

14Β158 ούβη. άμφω δε βαβιλεύς τάς ούβίας άφείλετο, κληρο

νόμος γεγενημένος αντόματος και ούδε τριώβολόν τινι 20

15 των νομίμων κληρονόμων προέμενος. τοβαύτη αΙδοΐ

ές τε τούς νόμονς και των έπιτηδείων τονς ζνγγενεΐς

16 ό βαβιλεύς ούτος έχρήτο. ούτως καϊ τά ΕΙρηναίον

3—6 Ύ) τε—γενέβ&αί] Τ] δε βονλή τήν—μίαβμα γέγονε διιίά.

β. ν. άχεψηφίβατο || 16 οί'. II 499, 21

3 ην] ΐηαΐϊπι ψι || ό (έΐ£>ελ&όντος Κταβ. Β.ΰβΛ βχ δηίάα]

έλ&όντος οοάά., οί.' Κταβ. ρ. ΧΙιΙΧ || 7—8 χρήμαβι ΗβΓνν.] χρή

ματα οοάά. || 9 οντω Ο Ρ] οντως 8 (ΐιίηο ηίΓδιιβ ϊηοίρϋ 5) | μεν

ονν Ιονβτινιανός Ο] ούν οπι. Ρ, Ιονβτινιανός ον μόνον 8 || 10 'ην]

είναι Αΐβπι. || 11 απο οοάά.] άχό Αΐβπι. || 13 μέν οι Ο Ρ] μέν

τοΐ 8 | οντε Ο Ρ] οϋτε δε 8 \\ 18 αντον ϋίηά.] αντον οο(1(ΐ. \\

23 έχρήτο Ρ 8] έχρατο 6γ | οντως Αΐβπι.] οντος οοάά.
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πολλω έμπροβ&εν τελεντήβαντος δικαίωμα ούδ' ότιοΰν

επ αντοίξ έχων άφείλετο.

Τούτων δε τό έχόμενον ύπό χρόνον τε τον αντόν 17

γεγονός ονκ αν βιωπωην. Άνατόλιός τις ην εν Άβκα-

5 λωνιτων τω λενκώματι τά πρωτεία εχων. τούτον την

παίδα γαμετήν γνναΐκα των τις Καιβαρέων πεποίηται,

Μαμιλιανός ονομα, οΙκίας έπιφανοϋς αγαν. ην δε ή 18

κόρη έπίκληρος, επεί μόνης αντής Άνατόλιος έγεγόνει

πατήρ. νόμω δε άνω&εν διωριβμίνον, έπειδάν βον- 19

ίο λεντής των τινος πόλεων ονκ άπολελειμμένων οι παί

δων γόνον αρρενος ε% άν&ρώπων άφανιβ&είη, των

άπολελειμμένων νπό τούτον χρημάτων το μεν τεταρ-

τ^μόριον δίδοβ&αι τω τής πόλεως βονλεντηρίω, πάν

των δε των άλλων τονς κληρονόμονς τοϋ τετελεντη-

ΐ5 κότος άπόναβ&αι, γνώριβμα ή&ονς τοϋ οίκείον κανταϋ&α

δ αντοκράτωρ ένδεικνύμενος, νόμον εναγχος έτύγχανε

γράψας, έμπαλιν τά τοϋ πράγματος διοικούμενον όπως

δη, έπειδάν βονλεντής άπαις τελεντφη γόνον άρρενος

τής ούβίας οι μεν κληρονόμοι. το τέταρτον εχοιεν,

20 τάλλα δε πάντα τό τε δημόβιον καί. το τής πόλεως

λεύκωμα φέροιντο. καίτοι ούδεπώποτε ό^μο'^ιον ή 20

βαβιλεύς άφ οΰ γεγόναβιν άνθρωποι χρημάτων βον

λεντικών μεταβχειν έβχε. τούτον τοίννν κειμένον τοϋ 21

νόμον, '4νατολίω μεν έπεγένετο ή τέλειος ήμέρα τον

25 βίον, ή δε τούτον παις τον τούτον κλήρον πρός τε

τό δημόβιον καϊ τό τής πόλεως βονλεντήριον κατά

19 οί. Νον. 38 οαρ. Ι

1 άικαίωμα Αΐβπι.] διχαιώματα οοάά. || 3 έχόμ.εν Ο \ τε οπι.

Ρ || 5 τω Ρ5] οπι. Θ || 6 καιββαρέων Ο \\ 13 άποδίάοβ&αι Ρ II

15 κάνταν&α τον οΐκείον 8 || 17 τά οω. Ρ | άιοικονμενα 8 ||

18 τελεντώη Κταίί.] τελεντών οοάά.

Ρκοοοριΐιβ, εά. Ξ»ιιγγ' ΠΙ, ΐ. 12

/
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τον νόμον ενείματο, και. αύτη γράμματα βαβιλεύς τε

αύτός και Άβκαλωνιτων οί τον λενκώματος εγραψαν,

Β 159 της περι τούτων αύτήν άφιέντες άντιλογίας άτε τά

βφίβι προβήκοντα κεκομιβμένοι όρ&ως και δικαίως.

22 νβτερον και Μαμιλιανός άπελύ&η τον βίον, οβπερ 5

'Λνατολίω κηδεβτής εγεγόνει, παιδός οι άπολελειμμένης

μιας, ήπερ καϊ μόνη την τον πατρός ούβίαν, ως το

23 είκός, εβχε. μετά δε και αύτη περιούβης ετι οι της

μητρός άφίκετο ες το μέτρον τον βίον, άνδρι μεν

ζννοικιβ&εΐβα των λογίμων τινι, μήτηρ δε ούτε &ή- ίο

24 λεος οντε άρβενος γενομένη γόνον. άλλ' Ίονβτινια-

νός πάντων άντελάβετο των χρημάτων εν&νς, έκεΐνο

άποφ&εγζάμενος το &ανμάβιον, ως την Ιίνατολίον

παΐδα γνναΐκα γρανν ού(ϊαν τοις τε τον ανδρός και

τοις τον πατρός πλοντείν χρήμαβιν ονχ οβιον εϊη. ΐ5

25Ρ84οπως ίί ή γννή μη εν τοις προβαιτηταις το έν&ένδε

τετάζεται, βτατήρα χρνβονν ες ήμέραν έκάβτην την

γνναΐκα φέρεβ&αι ταύτην διώριβεν, ε'ως αν περιη,

τοΰτο &έμενος εν τοις γράμμαβι, δι ων τά χρήματα

έληΐβατο ταϋτα, ως τον βτατήρα προείται της εύβε- βο

βείας ενεκα τοΰτον ,,ε&ος γάρ μοι", 'έφη, ,,τά τε ο6ια

,,και ενβεβή πράττειν".

26 ΪΑλλά περι μεν τούτων άπόχρη λέγειν, οπως μη ό

λόγος κατακόρως εχοι, έπει ούδε άπάντων άν&ρώπω

27 γε όντι δννατόν άπομνημονεϋβαι. οτι δε ον Βενέτων 25

των οί εβπονδαβμένων δοκούντων είναι λόγον τινά

3 αντην Αΐβπι.] αντονς οο(1(1. || 4 κεκομιβμένοι Αΐβπι.] κεκο-

μιβμένω Οο(1(1. || 5 £? νβτερον Ρ 8 \\ 6 άνατολίον Ρ \\ 7 μόνη 8\

οπι. Ο Ρ || 11 αρρενος 8 || 12 άντελάβετο ΗβΓνρ.] άνελάβετο οοάά.\

14—15 τον άνδρός—πατρός Ρ 8] τον πατρός καϊ τοις τον άν-

6ρός Ο || 21 ίφη Ρ 8} οτιι. Ο || 23 μεν Ρ 8] οπι. Ο | οπως μη

(τ Ρ] όπερ μοι 8 || 24 ονδε\ οοηίοίο ονόενϊ || 26 είναι δοκονντων 8
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πεποίηται χρημάτων παρόντων , εγώ δηλώβω. Μαλ- 28

9άνης τις έγεγόνει εν Κίλιζι Λέοντος έκείνον ^αμβροί},

δς περιεΐπεν, ωβπερ μοι έμπροβ&εν εί'ρηται, την τον

καλονμένον ρεφερενδαρίον τιμήν. τοντον βίας άνα- 29

5 βτέλλειν έπέβτελλε τάς έν Κίλιζι. ταύτης τε της βκή-

,ψεως ο Μαλ&άνης λαβόμενος άνήκεβτα κακά Κιλίκων

τονς πλείβτονς είργάζετο, καϊ τά χρήματα ληΐζόμενος

τα μεν τω τνράννω επεμπε, τοις δε αντός έδικαίον

πλοντείν. οί μεν ονν αλλοι τά βφίβι παρόντα βιωπΐ] 30

ίο εφερον, Ταρβέων δε οβοι Βένετοι ήβαν τη έκ βαβι- Β 160

λέως παρρηβία &αρβοϋντες εν τω δημοβίω της αγορας

ές τον Μαλ&άνην ον παρόντα βφίβι πολλα νβριζον.

οπερ έπει ό Μαλ&άνης έγνω, πλή&ος βτρατιωτων 31

επαγόμενος ές Ταρβόν εύ&νς άφίκετο ννκτωρ περι-

ΐ5 πέμπων τε τονς βτρατιώτας ές τάς οίκίας όρ&ρον

βα&έος καταλνειν έκέλενεν. έφοδον δε οίόμενοι ταντην 32

οί Βένετοι είναι, έκ των παρόντων ήμννοντο. ζννέβη

τοίννν άλλα τε κακά έν βκότω γενέβ&αι και Λαμιανόν,

άνδρα έκ βονλής, τοζενματι βλη&έντα πεβειν. ην δε 33

ϊο ό Δαμιανός οντος των τηδε Βενέτων προβτάτης. όπερ

έπει ές Βνζάντιον ήλ&εν, οι τε Βένετοι δνβφορον-

μενοι &ορνβω ανά την πόλιν πολλώ εί'χοντο, καϊ βαβι-

3 οί. III 109, 17. 92, 22

1 παρόντων χρημάτων 8 || 1—2 Μαλ&άνης] Αΐβπιαηηιιδ α(1-

ηοίαί: ,,Ιη ίηβοηρΜοηβ ηονβΐΐαβ 142 ββί Μαρ&άνΐ], ϊη βρίδίιιΐα

Ιυβίϊηίαηί, βί αοίϊβ β^ηο(1ί ΜορβυββΙβηαβ, ΜαιίΗαιιϋ || 3 ίμπρο-

β&εν 8] οτιι. Ρ (?, ροβί εί'ρηται δρίΐίίυπι υηίυβ νβΛί ναοιιυπι ββί

ϊη Ρ || 4 ρεφερενόαρίον ΚΓβ.β.] ροαφερενδαρίον ΟΟ(1(1. | τοϋτον

οο(Μ.] τούτω ΚΓη.β. || 8 αυτός Ο Ρ] αντόν 8 || 10—11 βαβιλέως

Ρ8\ βαβιλίάος Ο || 15 ορ&ρον] όρ&ον Ο || 17 έχ οω. Ρ || 19 έχ

βονλής] έν βονλή Ρ || 21 ίί? 5 || 22—180, 1 βαβιλεΐ Ρ

12* /
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λέα μεν άμφι τω πράγματι ήνώχλονν αγαν, Λιοντα

δε και τον Μαλ&άνην ζνν δεινοτάταις άπειλαις πολλά

34 έδνβφήμονν. και αντοκράτωρ ούδέν τι ήββον άγρι-

αίνεβ&αι επϊ τοις πεπραγμένοι^ έβκήπτετο. γράμμα

ούν εύ&ύς εγραψε, ζήτηβίν τε και τίβιν των τω Μαλ- 5

35 &άνι) πεπολιτενμένων κελεύων γενέβ&αι. αλλα Λέων

αντά χρνβίον προέμενος πλή&ος τον τε &νμοϋ αντίκα

και της ές τονς Βενέτονς βτοργής επανβε, τον τε

πράγματος άνε^ετάβτον μενενηκότος Μαλ&άνην βαβι-

λεύς ές Βνζάντιον παρ ' αύτον ηκοντα ξνν τε πολλΐ] ίο

36 φιλοφροβύνη είδε και έν τιμή έβχεν. έζιόντα δε ο'ι

Βένετοι έκ βα0ιλε'ως τηρήβαντες πληγάς αύτα προβε-

τρίψαντο έν Παλατίω και διαχρήβαβ&αι έμελλον, εί

μη αντων τινες διεκώλνβαν, οι γε προς Λέοντος χρή-

37 ματα η~δη κεκομιβμένοι λά&ρα έτύγχανον. καίτοι τίς ΐ5

ονκ αν ταντην την πολιτείαν έλεεινοτάτην καλοίη, έν

Τ] βαβιλενς μεν δωροδοκήβας άνεζέταβτα κατέλειψε τα

Β 161 εγκλήματα, βταβιώται δ\ βαβιλέως έν Παλατίω όντος

έπαναβτήναι των τινι άρχόντων ονδεμια όκνήβει έτόλ-

Ββνβόμηβαν, αδίκων τε χειρών έπ' αντον άρζαι; τίβις μέντοι 2Ο

τούτων δη ενεκα ούδεμία οντε είς τον Μαλ&άνην

έγένετο οντε είς τονς αντω έπαναβτάντας. έκ τούτων

δε ει τις βούλοιτο το Ίονβτινιανον τον βαβιλέως

τεκμηριούβ&ω ή&ος.

λ'. Εί δέ τινα και τον της πολιτείας ζνμφόρον 25

2 ξνν Ρ 8] οπι. €γ || 5 ονν Ρ 8] μεν ονν Ο | ϊγςαφε 5 \

7 &νμ.ον βοΓϊρβί] μώμον εοάά., άιωγμοΰ Εβϊβΐίβ, οί. Η^ 2 ρ. 42 \\

8 ϊί? α || 12 πληγάς Αΐβπι., Ρ] ηληγψ 8, πλη Ο || 13 χαι Ρ 8]

οπι. Ο || 14 αντων Ρ 8] των (τ || 17 ^ Αΐβω.] οίς οοάά. || 21—22

οϋτε—οντε Πίικ1.] οϋτε—ονάε (? Ρ, ούδε—ονόε 8 || 23 εί' Εβϊβΐίβ]

'ότι Ο Ρ, ϋ, τι 8, οπη Κταβ. || 24 τεκμηριονβ&ω Αΐβπι.] τεκμηρι-

οϋβ&αι οοάά.
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ποιεΐται λόγον, τά ες δρόμον τε αύτω τον δημόβιον

,και τονς καταβκόπονς είργαβμένα δηλώβει. οί μεν 2

γαρ 'Ρωμαίων αντοκράτορες εν τοις άνω χρόνοις γε-

γενημένοι, προνοηβαντες όπως απαντά τε βφίβιν έπαγ-

5 γέλλοιτο τάχι^τα και μηδεμια διδώτο μελλήβει, τά τε

προς των πολεμίων εν χώρα έκάβτι) ζνμπίπτοντα κα\

τάις πόλεβι κατά βτάβιν ή άλλο τι άπρόοπτον βνμ-

βαίνοντα πά&ος τά τε προς των αρχόντων και των

αλλων απάντων πανταχό&ι πραββόμενα της 'Ρωμαίων

ίο αρχής, οπως τε οί τονς φόρονς παραπέμποντες τονς

επετείονς διαβώζοιντο βραδντητας τε και κινδύνον

χωρις, δημόβιον όξΰν τινα πανταχόβε πεποίηνται δρό

μον τρόπω τοιωδε. ες ημέρας δδόν εύζώνω άνδρι 3

βτα&μούς κατεβτήβαντο , πη μεν όκτώ, πη δε τούτων

ΐ5 έλάββονς, ον μί'ντοι ηΌ"βον εκ τοϋ επϊ πλεΐβτον η

κατά πέντε. ϊπποι δε ϊβταντο ές τεββαράκοντα εν 4

βτα&μω έκάβτω. ΐπποκόμοι δε κατά λόγον τοϋ των

ϊππων μέτρον ετετάχατο εν παβι βτα&μοις. βνχναις 5

όί ϊππων δοκιμωτάτων όντων διαδοχαις έλαύνοντες

20 άει ο'ιβπερ έπίκειται το εργον τοϋτο, δέκα τε, αν ούτω

τνχοι, όίόν ήμερων αμείβοντες εν ημέρα μια έπραββον

απαντα οβα μοι άρτίως δεδήλωται, προς δε και οί Β 162

των χωρίων πανταχή κύριοι, άλλως τε καν έν μεβο-

11 Ιοαηηββ Ιιγάυβ 254, 16

1 ποιεϊται υβς[υβ αά βηβπι Ηΐδί. αΐ'ο. ΛββυηΙ ίη Ο ηοηηιιΐΐϊβ

ίοΐϋβ ίηΙβΓοίδίβ; φΐαΓβ ΐιίπο α£ΓβΓαπι ΐβοίίοηββ οοά. (/ | ποιεϊται]

έποιεΐτο Αΐβηι. || 3 χρόνοις Ρ 8] χωρίοις ι) || 4—5 έπαγγέλλοιτο

ΐ>\ιιά] άπαγγέλλοιντο (/ Ρ, άπαγγέλοιντο 8 \\ 5 άιδωτο Ρ 8] ίι-

δότω () | μελήβει 8 \\ 7—8 ξνμβαίνοντα 8 || 9 πραββόμενα παντα-

χό&ι Ρ || 11 τε (/ Ρ] οια. 8 || 14 βτα&μονς (/ Ρ] βτα&μονς τε 8 \

πη—πη ϋίηά.] πη—πη Ρ8, πη—ποΐ </
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γείοις τά χωρία οντα. έτνγχανεν, εύδαιμονέβτατοι έπ'

6 αύτοις έν τοις μάλιβτα ήβαν. τονς γαρ οντας έκ τον

περιόντος βφίβι καρπονς ϊππων τε καϊ ιπποκόμων

τροφής ενεκα τω δημοβίω ανά παν ετος άποδιδόμενοι.,

7 χρήματα μεγάλα έφέροντο. ζννέβαινέ τε δια ταϋτα &

τω δημοβίω δέχεβ&αι μεν άεί τονς έγκειμένονς εκάβτω

φόρονς, άντιπαραδεχεβ&αι δε αντούς τοις έβκομίζονβιν

αντίκα δη μάλα, καϊ προβήν το γεγενήβ&αι τη πολι

τεία τά δεοντα.

8 Τά μϊν ονν πρότερα ταύτη πη είχεν. ο δε αντο- ι»

κράτωρ ούτος πρώτα μεν τον έκ Καλχηδόνος άχρι ές

Λακίβιζαν κα&ελων δρόμον ήνάγκαβε πάντας έκ Βν-

ζαντίον εύ&νς άχρι ές την Έλενούπολιν οΰτι έ&ελον-

9 βίονς ναντίλλεβ&αι. πλέοντες ούν έν άκάτοις βραχείαις

τιβίν, ο'ιαι διαπορ&μεύεβ&αι τηδε είώ&αβι, χειμώνος, ΐ5

αν οντω τύχοι, έπιπεβόντος, έπϊ μέγα κινδύνον χω-

ρονβι. της γαρ άναγκαίον βπονδής έγκειμένης βφίβι

Ρ 86 καιροφνλακείν τε καϊ προβδέχεβ&αι μέλλονβαν τήν

10 γαλήνην αδύνατά έβτιν. επειτα δε κατά μεν την έπι

Πέρβας δδόν φέρονβαν τον δρόμον επϊ ^χι^ματος τον 2ο

πρόβ$εν όντος εί'αβεν είναι, ές δε την λοιπήν £.νμ-

παβαν ε'ω μέχρι ές Αϊγνπτον έν ημέρας δδω κατά

βτα&μόν ε'να κατεβτήβατο μόνον, ονχ ϊππων μέντοι,

11 άλλ' όνων ολίγων. διό δη τά μεν ζνμβαίνοντα έν

χώρα έκάβτη μόλις τε καϊ όψε τοϋ καιρον και όπίβω 25

1 οντα οοάά.] ταντα Αΐβπι. | έτνγχανεν ΰντα Ρ | ενδαιμονέ

βτατοι Αΐβπι.] ενδαιμονέβτατα οοάά. || 1—2 έπ' αντοΐς Αΐβπι.]

έπ' αντονς οοάά., άπ' αντον ίη ηοΙϊ9 οβηβΟπϊδ οοηίβοϊί Αΐβπι.|

7 άντιπαραάέχεβ&αι 0 8] άντιπαρέχεβ&αι Ρ βί Εβϊβΐίβ || 13 ίχχ-

ρις 5 | την οΐη. θ1 || 15 οίαι οοάά.] οΐαις Αΐβπι. || 21 ΰντος] οντος (/

εί'αβαν^ 8 || 22 μέχρις 8 || 24 μεν Ρ 8] Ομ. 0 | έν] ή Ρ \

25 ίκάβτη μόλις Αΐβπι.] μόλις ίκάοτη οοάά.
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των πραγμάτων έβαγγελλόμενα επικονρίας ονδεμιας

τνγχάνειν είκός, οί δε τονς άγρούς κεκτημενοι καρπων Β 103

των βφετέρων βεβηπότων τε και είκή κειμενων άνόνη-

τοι ες άεί γίνονται.

5 Γά ίε των καταβκόπων τοιαϋτά εβτιν. ανδρες 12

πολλοι εν δημοβίω το άνέκα&εν έβιτίζοντο, οϊ δη ες

τονς πολεμίονς ίόντες εν τε τοις Περβών βαβιλείοις

γινόμενοι η έμπορίας ονόματι η τρόπω έτερω, ες τε

το ακριβες διερεννώμενοι εκαβτα, έπανήκοντες ες 'Ρω-

ιο μαίων την γήν πάντα τοις άρχονβιν έπαγγελλειν ήδύ-

ναντο τα των πολεμίων απόρρητα. οί ίε προύμα&ον 13

έφύλαββόν τε και άπρόοπτον ούδεν ζννέπιπτε βφίβι.

τοΰτο ίέ το χρημα καν τοις Μηδοις έκ παλαιον ήν.

Χοβρόης μεν ούν μείζονς, ωβπερ φαβί, πεποιημένος

ΐ5 τάς των καταβκόπων ζνντάζεις προμη&είας της έν&ένδε

άπήλανβεν. ούδεν γάρ αντόν (έλάν&ανε των εν 'Ρω- 14

μαίοις γινομένων. δ δε Ίονβτινιανός ούδ' δτιοϋν

άναλώβας και αύτό το) των καταβκόπων δνομα ε'ξ-

έτριψεν έκ 'Ρωμαίων της γης, ε% ον δη άλλα τε πολλα

2ο ήμαρτή&η και Λαζική προς των πολεμίων έάλω , 'Ρω

μαίων ούδαμη πεπνβμένων ολοι ποτε γης ό Περβών

βαβιλεύς ζύν τω βτρατω εί'η. άλλα και καμήλονς 15

παμπλη&εις το ί^μό^ιον έκ παλαιοϋ τρέφειν είώ&ει,

αϊ δη τω 'Ρωμαίων βτρατα έπι πολεμίονς Ιόντι άπαντα

25 φέρονται τα έπιτήδεια εϊποντο. και ούτε τοις γεωρ- 16

1 έβαγγελόμενα 8 || 8 η 1 5] οπι. () Ρ \ τε οτα. δί||

11 προμα&όντες Ρ || 13 έκ παλαιον ρ Ρ] το ποίλαιόν Β || 15 τάς 8}

τάς προς [ι Ρ \ βνντάξεις ρ || 16 απέλανβεν ρ || 16—18 (έλάν&ανε—

αντό το) &άάίάϊ] (των ϊν γε 'Ρωμαίων τ'η άρχή τότε γινομένων

η καϊ βεβονλενμένων λέλη&εν. ό δε άή Ίονβτινιανός βαβιλενς

«αϊ αντό το) Κταϋ. || 21 ονδαμοϋ (/ || 23 παμπλη&εΐς ρ Ρ] πα-

λαιονς 8 | τρέφειν ρ Ρ] έκτρέφειν 8
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γοις τότε άγγαροφορείν επάναγκες ήν Όΰτί τι ένδεΐν

τοις βτρατιώταις των άναγκαίων ζννέβαινεν, άλλα καϊ

ταύτας περιεΐλεν Ίονβτινιανός βχεδόν τι άπάβας. διό

δη επϊ τονς πολεμίονς Ιόντος τα ννν τον 'ΡωμαΙων

βτρατον γεγενήβ&αί τι των δεόντων αδύνατον. 5

17 Τα μεν ονν βπονδαιότατα τη πολιτεία έ[πε]φέρετο

Β 164 τήδε. ούδεν δε χείρον καί τινος αύτοϋ τφν γελοίων

18 έπιμνηβ&ήναι. των έν Καιβαρεία ρητόρων Ενάγγελός

τις ήν ονκ άβημος άνηρ, οβπερ έπιφόρον οί τοϋ της

τύχης πνεύματος γενομενον χρημάτων τε αλλων καϊ ίο

19 χώρας πολλης κύριος γέγονεν. ύβτερον δε και κώμην

επι&αλαββίαν τινά, Πορφνρεώνα όνομα, τριών χρνβίον

κεντηναρίων έπρίατο. ταϋτα μα&ών Ίονβτινιανός βα-

βιλεύς άφείλετο \αύτω] το χωρίον εύ&ύς όλίγην αύτω

τινα τοϋ τιμήματος προέμενος μοίραν, και τοϋτο άπο- ι&

φ&εγζάμενος, ως Εύαγγέλω ρήτορι όντι ον μήποτε εύπρε-

20 πες εί'η κώμης τοιαύτης κνρίω είναι. άλλα περϊ μεν τού

των, άμηγέπη αύτων επιμνηβ&έντες, πανβόμε&α λέγειν.

21 Των δε πρός τε Ίονβτινιανον και Θεοδώρας έπι

τη πολιτεία νεοχμω&έντων καϊ ταϋτά εβτι. πάλαι μεν 20

η βύγκλητος βονλή παρά βαβιλέα Ιοϋβα τρόπω τοιωδε

Ρ 87 προβκννείν εί'&ιβτο. πατρίκιος μεν τις άνήρ παρά

22 μαζόν αύτοϋ προβεκύνει τον δεζιόν. βαβιλεύς δε αύ-

1 άγγαροφορεϊν Ρ 8] άγροφορεΐν ρ || 2 των Ρ 8] οπι. ρ ||

6 τη πολιτεία ί/Ρ] της πολιτείας 8 \ έφέρετο Εβϊβΐίβ] ίπεφέρετο

οοάά. || 7 χείρον Εβϊβίβ] οίον αοάά., οι. άβ α6(1. ΐίβ. ΠΙ 7,19;

ΐΛ. IV 4, 3 || 8 ενάγγελός Ρ 8] εναγγέλιός ρ || 9 οΐ 8] οπι. ρ ΡΛ

12 έπι&αλαββίτιν Ρ \ τινά 8] οπι. ρ Ρ \ Πορφνρεώνα Αΐβπι.]

πορφνρίωνα ΟΟά(ΐ. | χρνβίον ΚΓαβ.] χρνβίων οο(1(1. || 14 αυτω ϊποΐπδϊ

δλίγην αυτφ] αυτω οπι. ρ \\ 16 εναγγελίω ρ || 16—17 ευπρεπής ρ\\

19—20 έπϊ τη πολιτεία Ρ 8] οπι. ρ || 20 νεοχμ.ω&έντων ϋίηά.]

νεοχμη&έντων οοάά. || 21 ζύγκλητος 8 \ βαϋιλέα Η6Γ\ν\] βαβιλεΐ

ν.οάά. | είβιονβα ΗβΓΐν. || 22 εί'&ιβτο 5] ηβονλοντο ρ, εϊ&ιβται Ρ

\
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τον καταφιλήβας της κεφαλης έζίει, οί ίέ λοιποϊ

άπαντες γόνν κλίναντες βαβιλεΐ το δεζιόν άπηλλάβ-

βοντο. βαβιλίδα μέντοι προβκννείν ούδαμή εΐ&ιβτο. 23

παρά δε Ίονβτινιανόν τε και Θεοδώραν τάς είβόδονς

5 ποιούμενοι οί.' τε αλλοι απαντες και οβΌι το πατρικίων

αζίωμα είχον επιπτον μεν είς το εδαφος εύ&ύς έπϊ

βτόμα, χειρών δε και ποδών ες αγαν βφίβι τεταννβμέ-

νων τω χείλει ποδός έκατερον άψάμενοι έζανίβταντο.

ούδ\ γαρ ή Θεοδώρα την α&,Ιωβιν άνεδνετο ταύτην, η 24

ίο γε και τονς πρέββεις προβίεβ&αι Περβών τε καϊ των

αλλων βαρβάρων, χρήμαβί τε αντούς δωρεΐβ&αι, &βπερ

ύπ ' αύτη κειμένης της 'Ρωμαίων αρχής, ούδαμή άπηζίον, Β 165

πραγμα πώποτε ού γεγονός ιέκ τον παντός χρόνον.

καϊ πάλαι μεν οι τφ βαβιλεΐ ζνγγενόμενοι αύτόν τε 25

ΐ5 βαβιλέα καϊ την γνναΐκα βαβιλίδα έκάλονν, αρχόντων

τε των λοιπών εκαβτον οπη αύτώ αζιώματος πέρι τα

παρόντα εχοι. τ)ν δέ τις τούτοιν δποτέρω ές λόγονς 26

ζνμμίζας βαβιλέως τ) βαβιλίδος έπιμνηβ&είη, άλλ' ού

δεβπότην τε άποκαλοίη καϊ δέβποιναν, η καϊ μη δού-

20 λονς των τινας άρχόντων όνομάζειν πειρωτο, τοβοντος

δη άμα&ής τε καϊ τήν γλώτταν άκόλαβτος έδόκει είναι,

καϊ ατε ήμαρτηκώς τά πικρότατα καϊ νβρίβας ε*ς ονς

ηκιβτα έχρήν έν&ένδε άπψι.

Καϊ τά πρότερα μεν όλίγοι τε καϊ μόλις εν βαβι- 27

1 την κεφαλήν (/ Ρ | έζήει ρ || 2 απαντες ές 5|| 7 (Ιε θί] οπι.

ς Ρ | βφιβι Ρ 8] οπι. ρ || 10 παοβίεβ&αι Ρίοοοίοβ] προιεβ&αι οοάά.\\

13 πώποτε ον Ρ 8] ον πώποτε (/ || 16 οπη (/ Ρ] 'όποι 8 || 16—17

τά παρόντα 5] τάδε ρ Ρ || 17 τούτοιν Ρ, 8 οοιτ.] τούτων 8 ρτ.

πι., τούτων οί () || 18 βαβιλέα 8 || 20 πειρωτο δνομαξειν (/ \ τοβον-

τος Ρ 5] τοβοντο (7, οντος οοηίο. Αΐβπι. || 21 δή οοηία Αΐβπι.]

ίέ Ρ8, τε ρ | τε Ρ 8] οπι. 0 \ γλώββαν # \\ 24—186, 1 έν βαβι-

λείοις Ρ, Αΐβπι.] έν /3αβιλϊΓ (/, ές βαβι 8



186 ιιροκοπιοτ ανέκδοτα.

λείοις έγίνοντο, έζ ότον δε οντοι την βαβιλείαν παρέ-

λαβον, αρχοντες ομον καϊ (οι) λοιποϊ ζύμπαντες έν

28 Παλατίω ένδελεχέβτατα διατριβήν είχον. αίτιον δε

ότι πάλαι μεν ταις άρχαις τά τε δίκαια και νόμιμα

29 πράββειν γνώμη αύτονόμφ έζήν. οϊ τε ούν αρχοντες 5

διοικούμενοι τά εΙω&ότα έν τοις καταγωγίοις τοις

αντών εμενον, οϊ τε αρχόμενοι βίαιον ούδεν ούτε

δρώντες ούτε άκούοντες βαβιλέα, ως το είκος, όλίγα

30 ήνώχλονν. οντοι δε απαντα έπι πονηρά των κατη-

κόων έφ ' εαντούς ες άεϊ ελκοντες απαντας βφίβι δον- ίο

λοπρεπέβτατα προβεδρεύειν ήνάγκαζον ήν δε ίδεΐν

είς ήμέραν βχεδόν τι έκάβτην τά μϊν δικαβτήρια πάντα

έκ τοϋ έπι πλεΐβτον ανδρών ερημα, εν δε τγ] βαβιλέως

ανλή οχλον τε και ύβριν καϊ ω&ιβμόν μέγαν καϊ δον-

31 λοπρέπειαν ές άει ζύμπαβαν. οϊ νε αύτοΐν έπιτηδειοι ΐί

δοκοϋντες είναι τήν τε ήμέραν διηνεκώς παβαν καϊ

της ννκτός ές αεί πολλήν τίνα μοίραν ένταν&α εβτωτες

ανπνοί τε καϊ άπόβιτοι παρά καιρούς τούς είω&ότας

Β 166 γινόμενοι διεφ&είροντο, ές τοϋτό τε αύτοις τήν δο-

32 κονβαν βύδαιμονίαν άποκεκρίβ&αι ζννεπεβε. τούτων 2ο

μέντοι αφειμένοι χάντων ίιφάχοντο προς άλλήλονς

38 οϊ αν&ραποι, οπη ποτε 'Ρωμαίων τά χρήματα εί'η. οϊ

Ρ 88 μϊν γάρ ίβχνρίξοντο έν βαρβάροις άπαντα είναι, οϊ δε

βαβιλέα εφαβκον έν οΙκίβκοις «ολλοΓ^ κα%'είρζαντα εχειν.

34 δπηνίκα ονν ή αν&ρωπος ών δ Ίονβτινιανός άπέλ&η 25

τοϋ βίον, ή ατε των δαιμόνων αρχων άπολύβ^ τον

βίον, οβοι τηνικάδε Χεριόντες τύχωβι, τάλη&ες ειβονται.

2 (οί^> αιϋίάϊ || 7 αντων βοπρβί] αντ&ν οοάά. || 8 βαβιλέα Ρ]

βαβιλεϊ)), βαβι 8 || 9 οντοι] οντος 8 || 10 απαντας Ρ 8] απαντα (/ |

11 ίί 0 Ρ] τε 8 || 13 βαβιλέως 8] τον βαβιλέως ς, βαβιλείω Ρ

16 άναι Ρ 8] οπι. (/ || 22 οϊ 1 Ρ&] οω. # \ οπη Ρ 8] Ζποι ς

^^ί» 20 άπολνβη Ρ] άπολνβει () 8.
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